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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น า
พลังบวก 2) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก ใช้วิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 880 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรวัดแบบประเมินค่าภาวะผู้น าพลัง
บวกกับปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีค่าความเชื่อถือ 0.974 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนา สถิติ
อ้างอิง โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 2. ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของตัวแปรปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความร่วมมือของคนใน
องค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ( 2 = 49.45, df = 40, GIF = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA 
= 0.02, CN = 1103.64) 
 4. ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีน้ าหนักอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าพลังบวกเท่ากับ 0.54 
มีน้ าหนักอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.78,-0.24 ตามล าดับ รองลงมา คือ ปัจจัย
ทักษะภาวะผู้น ามีน้ าหนักอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.47 มีน้ าหนักอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม 
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0.60,-0.13 ตามล าดับ ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น ามีน้ าหนักอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
0.26,-0.12 และล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์การมีน้ าหนักอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ -0.36 โดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่อธิบายภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร้อยละ 68 
 
ค าส าคัญ : โมเดลสมการโครงสร้าง, ภาวะผู้น าพลังบวก, ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 The objectives of this research were: 1) to study and compare the level of 
appreciative leadership, 2) to study and compare factors influencing appreciative 
leadership of the executives of secondary schools under Office of the Basic 
Education Commission (OBEC) classified by gender, age, and experience in performing 
government service and educational administration, 3) to examine the consistence of 
the developed structural equation model of appreciative leadership and the 
empirical data, and 4) to investigate the size of direct, indirect, and overall influence 
of casual factors affecting appreciative leadership. Three hundred eighty education 
administrators used in the study were selected by multi-stage. The instrument used 
in this study included the checklist and the rating scale of leadership with causal 
factors, including reliability coefficient 0.974. The statistic used for data analysis was 
descriptive statistic and inferential statistic analyzing by SPSS statistics 17.0 BASE for 
windows and linear structural relationship LISREL Programs. The research result 
found that : 
 1. The mean of appreciative leadership of the executives of secondary  schools 
under OBEC was in a high level. The comparison classified by gender, age, and 
experience in performing government service and educational administration showed 
the indifference in statistical significance. 
 2. Level of the four factors influencing the appreciative leadership of the 
executives of secondary schools under OBEC was as follows; Social interaction 
cooperation of staff in organization leadership experience and leadership skills found a 
mean value at “High to Highest” level with statistical significance at 0.05. 
 3. As for the structural equation model for appreciative leadership for 
secondary school administrators under the Office for Basic Education Commission 
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developed by the researcher, included goodness of fit with empirical data, ( 2 = 49.45, 
df = 40, GIF = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.02, CN = 1103.64) 
 4. As for the social reaction, it was the highest total influence appreciative 
leadership = 0.54, direct and indirect influence = 0.78, -0.24 respectively. For the second 
order, it was the leadership skills that had total influence = 0.47, and direct and indirect 
influence = 0.60, -0.13 respectively. The third order had total and direct influence = 0.26, 
-0.12, and the last order had total and direct influence = -0.36. The proportion in 
reliability coefficient of casual factors could explain the appreciative leadership for 
secondary school administrators under the Office for Basic Education Commission for 
approximately 68% 
 
Keywords : A Structural Equation Model, Appreciative Leadership, Basic Education 
School Administrators 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่าง
ดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ขันโต และ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ที่ได้ทุ่มเทท้ังแรงกาย แรงใจ อบรม สั่งสอน และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องน ามา
ซึ่งคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งจุดประกายแนวคิดทางการบริหารและเป็นต้นแบบนักวิชาการ
ให้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน คณาจารย์ ผู้สอน คณาจารย์
ประจ าโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ 
ตลอดจน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี , รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ที่ได้ให้ค าแนะน าจนดุษฎีนิพนธ์มีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
จนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่สละเวลาให้ความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง 
ตลอดจนเพ่ือนๆ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 1 ที่เป็น
ก าลังใจให้กันเสมอมาโดยเฉพาะ คุณทัตสึกิ  นากาโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชิเซโด้ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด และคุณอริญชย์ ธนเกษมทรัพย์ ที่ให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ ฮั่วเซี้ยง  แซ่กอ บิดาที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ 
คอยเอาใจใส่ดูแล ห่วงใยและให้ก าลังใจ ท าให้ลูกมีความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนจนลูกประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา คุณพูลศรี ขันธ์ทอง เปรียบเสมือนน้องสาวที่แสนดีคอยเป็นก าลังใจและ
แรงผลักดันให้ผู้วิจัยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจเมื่อยามเหนื่อย
ล้าเสมอมา และขอขอบคุณ พ.อ.อ.สุรจิตร อวยชัยสวัสดิ์  คุณบุรัสกร อวยชัยสวัสดิ์ และ คุณวรันธร  
อวยชัยสวัสดิ์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องคอยให้ความรัก ให้ก าลังใจ 
และอยู่เคียงข้างเสมอมา 
 คุณค่าท้ังหมดที่เกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตเล่มนี้ ผู้วิจัยร าลึก
และบูชาพระคุณแก่บุพการีของผู้วิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังในการวางรากฐานทาง
การศึกษาให้กับผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 

ปุณยวีร์  อวยชัยสวัสดิ์ 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
 การบริหารองค์การให้ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมี
ความส าคัญต่อผลส าเร็จของสถานศึกษา ภาวะผู้น าจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ผู้บริหารในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ดังที่นักวิชาการชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้น าที่ดีนั้น จะท าให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการส่งเสริมระบบความร่วมมือในองค์การ ท าให้บุคลากรมีความยินดี
และเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความพึงพอใจในการท างาน การ
สร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่น อีกทั้ง การสื่อสารถึงแก่น
ของค่านิยมและความเชื่อมั่นดังกล่าวไปสู่ผู้คนในองค์การ ดังที่กล่าวมานั้น ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ (Lipham and Hoch, 1974 อ้างถึงใน ดารุณี พิพัฒนผล, 
ภิเษก จันทร์เอ่ียม และอรสา โกศลานันทกุล, 2553)   
 การวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยในบทแรกนี้
ประกอบด้วยแปดประเด็น ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 
3) ค าถามวิจัย 4) สมมติฐานการวิจัย 5) กรอบแนวคิดการวิจัย 6) ขอบเขตการวิจัย 7) นิยามศัพท์
เฉพาะ และ 8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ซึ่งแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและในอนาคต ที่มีแนวโน้มมุ่งไปสู่ยุคแห่งสังคมข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น (Information society) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป (Environment changes) ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ท าให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสาร เงินทุน สินค้า และทรัพยากรมนุษย์ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว จึงเป็นแรงกดดันให้ภาครัฐมีการปรับตัวทบทวนบทบาทหน้าที่ 
และปรับกระบวนการการบริหารแนวใหม่ ๆ ซึ่งรวมทั้งในส่วนของการบริหารการศึกษาด้วย ดังนั้น 
การบริหารการศึกษาจึงควรมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะที่จะบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ สามารถผลิตบุคลากรที่เกิดจากผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง (เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553) ผู ้บริหารจัดการการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งความเป็นผู้น าสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมและน าความรู้นั้น ๆ มาพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่รุนแรงและรวดเร็วยิ่งกว่า
ในขณะนี้ และได้ส่งผลต่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม เพ่ือน าพากลุ่มหรือองค์การให้บรรลุเปูาหมายที่ได้
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ตั้งไว้ด้วยกัน แต่การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความหลากหลายด้านปัจจัยและบริบทคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะผู้น าจะต้องเผชิญกับความ
สลับซับซ้อนของปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาจึง หมายถึง คุณลักษณะของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
การศึกษาในการควบคุม น าพาคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์การ มาร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิไล พินิจพงศ์ , 2556) ด้วยเหตุ
นี้ การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาจึงเกิดขึ้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ที่จัดท า
ขึ้นภายใต้กรอบและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่
น าไปสู่การก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) ที่ครอบคลุมทั้ง การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับ การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการการศึกษาด้วย (ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, 2557) ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรตที่ 21 
ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอกได้แก่การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอัน
เนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 
Industrial Revolution) จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งผู้ผู้บริหารการศึกษา
และบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนา 

1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่

รุนแรงรวดเร็ว ดังที่ได้กล่าวมา ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งสังคมไทย และสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้อีกทั้งประเด็นการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : 
AEC) ที่จัดตั้งขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัลเปูาหมาการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
(SDGs) เพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า 
บริการ และแรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี (ภชพน เชื่อมทอง, 2556) แน่นอนว่า การ
เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สุด ณ วินาทีนี้ และแน่นอนว่า 
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่ล้ าค่ามากที่สุด โดยมีการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพ
บุคคล ทั้งนี้ตัวแปรหลักในกระบวนการการศึกษาที่ประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนและให้
ความส าคัญมากขึ้นก็คือ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในขณะที่เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและอินเตอร์เน็ต คือ นวัตกรรมทางการศึกษาของนักเรียนใน
อนาคต การเข้าถึงข้อมูลความรู้ (Information access) จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป การสร้างจิตส านึก
ของภาวะผู้น า ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน (ชัชรพล เพ็ญโฉม , 2555) นอกจากประเด็นการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว วิจารณ์ พานิช (2555) ได้
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เสนอทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางการบริหารทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ว่า เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ต้องให้ความสนใจควบคู่ไปกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
เพียงภูมิภาคเดียวเท่านั้น ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์การให้ความส าคัญกับการศึกษานับว่ามีบทบาทส าคัญ
ต่อทุกภูมิภาคและทุกประเทศ เพราะการศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากท่ีสุดของประเทศ อีกทั้งแนวโน้ม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นจะแตกต่างจาก
การเรียนสมัยเก่าอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านสื่อสารมวลชนได้
พัฒนาไปอย่างมาก ดังนั้น เด็กของศตวรรษที่ 21 และในอนาคตนอกจากจะได้รับความรู้จากใน
สถานศึกษาแล้วยังจะได้รับความรู้จากสังคมโดยรอบอีกด้วย เช่น จากอินเตอร์เน็ต หรือ รายการ
โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่เด็กได้รับมาอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง การเป็นครูหรือ
อาจารย์แห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องท าหน้าที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เท่านั้น แต่ยังต้องฝืนใจไม่
บอกสาระความรู้แก่ลูกศิษย์ในเวลาเดียวกัน และการก าจัดความรู้ที่ผิด ๆ ออกจากตัวของลูกศิษย์อีก
ด้วย นอกจากนี้ยังเสนอทัศนะเกี่ยวกับ วิธีการพัฒนาครูอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทยที่
จะให้ได้ผลว่า ต้องเริ่มที่การให้คุณ (Reward) แก่ครูอาจารย์ที่ผ่านผลงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน (Learning outcomes) ของลูกศิษย์ โดยหน่วยงานต้นสังกัดและโครงการพิเศษต่าง ๆ เข้า
ไปส่งเสริม (Empowerment) ให้แก่ครูอาจารย์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ หรือชุมชน
รวมตัวกันท าแผนยุทธศาสตร์และด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน การเข้าไป
ส่งเสริมให้แก่ครูอาจารย์ท าได้โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอาจารย์ให้ท าหน้าที่ครูอาจารย์ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้ดีขึ้น ให้ครูอาจารย์รวมตัวกันเรียนรู้จากการท างานประจ า คือ หน้าที่ครูอาจารย์ในศตวรรษที่ 
21 ซึ่งต้องไม่เน้นสาระวิชา แต่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ และอ านวยความสะดวกในการเรียนแบบ
ลงมือท าของนักเรียน การรวมตัวกันเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูอาจารย์นี้เรียกว่า PLC (Professional 
Learning Community) และสืบเนื่องจาก 
 ตามรายงานผลการจัดอันดับของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF (World Economic Forum) 
ซึ่งจัดล าดับผลการศึกษาออกมาในรายงาน “The Global Competitiveness Report 2013-2014)” 
ว่า การศึกษาประจ าปี 2012-2013 ที่ผ่านมานั้น การศึกษาของประเทศไทยตกไปอยู่ในล าดับที่ 8 ของ
อาเซียน โดยเรียงล าดับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ดังนี้คือ 1) สิงค์โปร 2) มาเลเซีย 3) บรูไน  
4) อินโดนีเซีย 5) ฟิลิปปินส์ 6) ลาว 7) กัมพูชา 8) ไทย และ 9) เวียดนาม (อันดับ 8 แห่งอาเซียน 
มาตรฐานการศึกษาแบบไทย ๆ , 2556, หน้า 6) จากผลการจัดล าดับดังกล่าว จึงท าให้เป็นที่สงสัยกัน
ว่าท าไมการศึกษาไทยจึงล้าหลังกว่าใครเพ่ือน นอกจากผลการจัดล าดับการศึกษาของ WEF ดังกล่าว
แล้วนั้น ยังพบอีกด้วยว่าที่ผ่านมา คุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่พอใจของสังคม โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ๆ ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ , 
วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จาก
ผลดังกล่าวข้างต้น สาเหตุหลักมาจาก การพัฒนาการบริหารการศึกษาที่ผ่านมานั้นยังขาด
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาครูทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิต (คุณภาพการจัด
การศึกษา, 2556 อ้างถึงใน ดารารัตน์ จันทร์กาย, 2556) 
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 1.1.3 ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 จากประเด็นผลการจัดอันดับการศึกษาของประเทศไทยที่ล้าหลังกว่าประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคเดียวกัน ประกอบกับ การพัฒนาการบริหารการศึกษาเพ่ือตอบรับกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาการบริหารการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ดังได้กล่าวมาข้างต้น
ถึงแม้ว่า ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่าไทยประสบความส าเร็จในหลายด้านและ
มีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยาการ
มนุษย์และการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกที่ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
และเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนาภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลในองค์การ ซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการของผู้น าในองค์การ และเพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นผู้น าพลังบวกตามแนวทางภาวะผู้น าพลังบวกท่ีได้กล่าวไปข้างต้น ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้
ปฏิบัติตามแนวความคิดภาวะผู้น าพลังบวกจะให้ความส าคัญและรับรู้ถึงคุณค่าของบุคคลในองค์การ 
และจะให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์การ อีกทั้งผู้น าประเภทนี้จะมี
ศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด และแนวปฏิบัติ อย่าง
สร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือ
ตอบรับกับแผนพัฒนาการศึกษา การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
อีกทั้ง ภาวะผู้น าพลังบวกยังสามารถสร้างองค์การไปใแนวทางบูรณการในทางบวก ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานแนวความคิดที่ประสบผลส าเร็จ หรือเป็นที่ชื่นชม หรือน่ายกย่อง มาเป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
การศึกษาที่ตกต่ าของประเทศไทย   
 จากแนวคิดภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะ
ผู้น าสมัยใหม่ และได้รับการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ Bushe (2011) กล่าวว่า ภาวะ
ผู้น าพลังบวก คือ ภาวะของผู้น าที่จะคอยมองหาทิศทางที่ถูกต้องในการบริหารประสิทธิภาพของ
องค์การให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มที่การสร้างสวัสดิภาพที่ดีในการท างานให้กับคนในองค์การ 
Whitney (2007) ได้อธิบายว่า พ้ืนฐานของภาวะผู้น าในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากรูปแบบการสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท าตามเปูาประสงค์ขององค์การด้วยการวางแผนทิศทางให้คนใน
องค์การปฏิบัติตาม เป็นกระบวนการการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น าพลังบวกจึงเป็น
พ้ืนฐานการสร้างภาวะผู้น า ที่มีลักษณะเฉพาะในการท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน
องค์การ ค้นพบ ขยาย เชื่อมต่อเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล และสังคมโดยรอบ และแบ่งปัน
เรื่องราวเหล่านั้นให้กับผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมในการท างานให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ต่อไป และ Schiller, Riley and Holland (2001) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น าพลังบวก คือ การ
รวมกันของความสามารถและคุณลักษณะของผู้น าที่แสดงออกในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่น
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เฟูนการสร้างการมีส่วนร่วมและศรัทธาในศักยภาพของบุคคลในองค์การ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
นวัตกรรม และต้นแบบส าหรับการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การต่อ ๆ ไป 
 นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2557) ได้อธิบายถึง แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลัง
บวก ซึ่งบางท่านเรียกว่าภาวะผู้น าแบบชื่นชม บางท่านถือเป็นแบบเดียวกับภาวะผู้น าเชิงบวก 
(Positive leadership) แต่ได้น ามาอธิบายแยกกัน ซึ่งตามอ้างอิงตามทัศนะของ (Wolinski, 2010) โดย
กล่าวว่า ภาวะผู้น าพลังบวกมี พ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีการแสวงหาแบบสุนทรียสาธก 
(appreciative inquiry) ซึ่งเป็นวิธีแสวงหา “ลักษณะและความสามารถขององค์การในทางบวก” 
เพื ่อน ามาใช้เพื ่อสร้างอนาคตหรือเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง “แทนการมุ ่งแสวงหาปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องเพื่อการแก้ไข” (+ instead of -) เป็นวิธีการแบบมีส่วนร่วม (participatory) ในการ
ตั้งค าถามเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจุดแข็ง ความส าเร็จ ต านานความส าเร็จ ประเพณีในเชิงบวก และ
วิสัยทัศน์เพ่ืออนาคต เน้นการแสวงหาทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งค าถามจากบุคคลที่ผูกพัน
กับคนอื่นอย่างเต็มใจในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า บุคคลที่มุ่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
บุคคลที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงต่อพลังในทางบวก และบุคคลที่ใส่ใจต่อคนอ่ืน ทั้งการช่วยให้คนอ่ืน
เกิดการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และการพัฒนา ขณะเดียวกัน Wolinski ยังกล่าวถึง นิยามภาวะผู้น า
พลังบวก ว่า เป็นความสามารถเชิงสัมพันธ์ในการใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็น
พลังในทางบวก (positive power) เพ่ือสร้างกระแสทางบวกต่อความมั่นใจ พลังความกระตือรือร้น 
และการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่การสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้เกิดขึ้นจาก 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ฉลาด
ในการแสวงหา (wisdom of inquiry) ด้วยการตั้งค าถามเชิงบวกที่ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง (power 
tools) 2) ศิลปะในการท าให้กระจ่าง (art of illumination) เป็นการดึงเอาสิ่งดี ๆ มาจากผู้คนและ
สถานการณ์ ทั้งจุดแข็ง ความสามารถ ความหวัง และความฝัน เพ่ือให้เกิดผลในทางบวก 3) อัจฉริยะ
ในข้อสรุป (genius of inclusion) ที่เกิดจากการสร้างสรรค์อนาคตร่วมกันกับคนอ่ืน ๆ 4) กล้าในแรง
บันดาลใจ (courage of inspiration) เป็นการปลุกเร้าวิญญาณความสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่น และ
ความหวังถึงอนาคต และ 5) เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรม (path of integrity) เพราะผู้คนจะ
ท าตามความคิดและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 
การพูดความจริง ความมีพันธะผูกพัน การสื่อสารแบบเปิด การพูดและการกระท าที่คงเส้นคงวา การ
คืนดี การใหอ้ภัย และการเป็นไปตามสภาพจริง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้น าพลังบวก
ของผู้บริหารและยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในยุคที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (A Structural Model of 
Appreciative Leadership for Secondary School Administrators under The Office of 
Basic Education Commission) และเนื่องจากเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดล
ที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
โมเดลที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ แล้วทดสอบความสอดคล้อง
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ของโมเดล (model goodness of fit test) ซึ่งการด าเนินการวิจัยลักษณะนี้เรียกว่า โมเดลสมการ
โครงสร้าง (structural equation model: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ทดสอบ (testing) และ
ประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship) ในการสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้างนั้น มีได้ทั้งเพ่ือการยืนยันและเพ่ือการส ารวจ หรืออาจกล่าวได้ว่าการสร้างโมเดลมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการยืนยันหรือทดสอบทฤษฎี หรือการพัฒนาทฤษฎี (Bollen and Long, 1993 อ้าง
ถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ 2554) และยังมีความเหมาะสมกับการวิจัยในยุคสังคมความรู้ ซึ่งเป็นยุคที่มี
ความสับสน (chaotic) มีความซับซ้อน (complex) มีลักษณะค าถามการวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุมีความซับซ้อนและลึกซึ้งมากกว่ายุคก่อน (วิโรจน์ สารรัตนะ , 2554) และด้วยจุดเด่น
ประการหนึ่งในบรรดาหลาย ๆ ประการของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ การสร้างโมเดลที่มีตัวแปร
แฝง (latent variables) ที่เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่อยู่ภายในไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง แต่จะ
สามารถประมาณค่าได้จากตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) ของแต่ละตัวแปรแฝง โดยใช้
โปรแกรม LISREL (linear structural relationship) ส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้จะท าให้โมเดลที่ได้รับการตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการวิจัย ท าให้ได้โมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นในการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยใช้สร้างหลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรม การสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่ความนวัตกรรม ความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการด าเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นหลักปรัชญาเพ่ือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติได้จริงในสถานศึกษา 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์การ ปัจจัยประสบการณ์ของภาวะผู้น า และปัจจัยทักษะ
ภาวะผู้น า จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 1.2.3 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
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 1.2.4 เพ่ือศึกษาน้ าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่
มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.3 ค าถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือมุ่งตอบค าถามการวิจัยที่ส าคัญ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1.3.1 ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ความแตกต่างกันหรือไม่ 
 1.3.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย
ความร่วมมือของคนในองค์การ ปัจจัยประสบการณ์ของภาวะผู้น า และปัจจัยทักษะภาวะผู้น า อยู่ใน
ระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 1.3.3 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 1.3.4 ปัจจัยเชิงสาเหตุมีน้ าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพียงใด 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือการตัดสินใจว่า
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ได้รับการยืนยันด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือไม่ ดังนั้น 
จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การก าหนด ตัวแปรแฝงภายนอกและตัว
แปรแฝงภายใน รวมทั้งตัวแปรสังเกตของแต่ละตัวแปรแฝง ประกอบกันเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวก ดังแสดงในบทท่ี 2 และจากวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนด
สมมติฐานทางการวิจัยเพื่อคาดคะเนค าตอบ ดังนี้ 
 1.4.1 จากผลการวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวกับระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหาร เช่น Bosch (2005), Whitney (2007) และ Weegar (2013) พบว่า ผู้บริหารที่เพศต่างกัน 
อายุต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน และท างานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการแสดงออกภาวะผู้น าที่
ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเนค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เพศต่างกัน อายุต่างกัน และประสบการณ์ต่างกัน ระดับของภาวะผู้น าพลังบวก
ต่างกัน 
 1.4.2 จากผลการวิจัยของนักวิชาการท่ีเกี่ยวกับปัจจัยที่น ามาศึกษา เช่น Bosch (2005), 
Fifield (2013) และ Ingleton (2014) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เพศและอายุต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน 
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ท างานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเนค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เพศต่างกัน อายุต่างกัน และประสบการณ์ต่างกัน ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก
แตกต่างกัน 
 1.4.3 จากผลการวิจัยของนักวิชาการเพ่ือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง ที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรื่องราวที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าพลังบวก เช่น 
ผลงานวิจัยของ Schall et.al., (2004), Fidler (2008) และ Bushe (2010) พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเนค าตอบจากการ
วิจัยครั้งนี้ คือ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.4.4 จากผลการวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ที่น ามาศึกษามีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าพลังบวก เช่น Kelly (2011) และ Allen (2012) พบว่า ปัจจัยที่น ามาศึกษามีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าพลังบวกในระดับสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเนค าตอบจากการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ปัจจัยที่น ามาศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง 
 
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความ
ร่วมมือของคนในองค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
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1.6 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเปิดการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 2,358 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 880 คน 
 1.6.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากเป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างที่อธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุหรือเรียกว่า ตัวแปรแฝงภายนอก 
(exogenous latent variable) ตัวแปรแฝงคั่นกลาง (intervening latent variable) หรือตัวแปรแฝง
ส่งผ่าน (mediating latent variable) และตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) แต่ด้วย
ข้อก าหนดของโปรแกรม LISREL ได้ก าหนดให้ ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในรวมเรียกว่าตัวแปร
ภายใน ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง จึง
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 
  1.6.2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 2 ตัวแปร คือ1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 2) ประสบการณ์
ภาวะผู้น า 
  1.6.2.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร คือ 1) ภาวะผู้น าพลังบวก 2) ความร่วมมือของคน
ในองค์การ และ 3) ทักษะภาวะผู้น า 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.7.1 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (a structural equation model of appreciative leadership 
for basic school administrators) หมายถึง รูปจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยที่
มีอิทธิพลกับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเขียนเป็นชุดสมการ หรือเขียนเป็นแผนภาพจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
 1.7.2 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยโรงเรียน หรือ ผู้ปฏิบัติราชการแทน ใน
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 1.7.3 ข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือจากประสบการณ์จริง 
ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากความนึกคิด หรือสมมุติข้ึน 
 1.7.4 ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่จะประมาณค่า
ได้จากตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) ของแต่ละตัวแปรแฝง ได้แก่ ความร่วมมือของคนใน
องค์การ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประสบการณ์ภาวะผู้น า และ ทักษะภาวะผู้น า 
 1.7.5 ตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) หมายถึง องค์ประกอบที่สามารถวัดค่าได้ของ
ตัวแปรแฝงแต่ละตัวที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ การ
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ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนด
อ านาจหน้าที่ ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์ร่วมกัน แรงจูงใจทางสังคม การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้าง
เชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน การมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และการฝึก
ปฏิบัติ 
  1.7.5.1 ตัวแปรแฝงภายนอก หมายถึง ตัวแปรที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอิทธิพลหรือหัว
ลูกศรในโมเดลสมการโครงสร้าง ไม่มีตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และประสบการณ์ภาวะผู้น า 
  1.7.5.2 ตัวแปรแฝงภายใน หมายถึง ตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างทุกตัว ยกเว้นตัวแปรแฝง
ภายนอก เป็นตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนหรือมีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น โดยมีเส้นทางอิทธิพล
ก่อนหรือหลังตามที่มีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุน ได้แก่ ภาวะผู้น าพลังบวก ความร่วมมือของคนใน
องค์การ และทักษะภาวะผู้น า 
 1.7.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก หมายถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งสาเหตุทางตรง
และสาเหตุทางอ้อมของภาวะผู้น าพลังบวก 
 1.7.7 ภาวะผู้น าพลังบวก หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกต
ได้ 3 ตัวแปร คือ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ และ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม  
 1.7.8 ความร่วมมือของบุคคลในองค์การ (collaboration) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 
ตัวแปร คือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ การก าหนดอ านาจหน้าที่ 
 1.7.9 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกที่ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตุได้ 3 ตัวแปรคือ ความไว้วางใจ 
วัตถุประสงค์ท่ีมีร่วมกัน และ แรงจูงใจทางสังคม  
 1.7.10 ประสบการณ์ของภาวะผู้น า (leadership experience) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 
4 ตัวแปร คือ การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และ การมีวิสัยทัศน์  
 1.7.11 ทักษะภาวะผู้น า (leadership skills) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ  
  1.7.11.1 การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) หมายถึง การที่
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ใช้กระบวนการสร้างบทสนทนาเชิงบวก เพ่ือเก็บรวบรวมและแบ่งปัน
เรื่องราวที่ประสบผลส าเร็จ และปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ 
  1.7.11.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ใช้
ค าพูดที่มีการสร้างพลังด้วยการโน้มน้าว จูงใจ และการกระท าให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน การรู้ถึงความต้องการและ
แรงจูงใจของตนเองและผู้อ่ืน ท าให้เกิดการเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อื่น 
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  1.7.11.3 การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (Integrity) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้ 
และความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา 
  1.7.11.4 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้มีการสร้างข้อก าหนดในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง มีเกณฑ์การพิจารณาที่
ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานร่วมกัน 
  1.7.11.5 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ถึงการมีส่วนร่วมในใช้และบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า จัดสรรทรัพยาการอย่างเพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อเปูาหมายขององค์การมากที่สุด 
  1.7.11.6 การก าหนดอ านาจหน้าที่ หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ก าหนดสิทธิ
ในการตัดสินใจ การก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1.7.11.7 ความไว้วางใจ (trust) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่ได้รับความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากบุคคลากรขององค์การและบุคคล
อ่ืน ๆ ที่แสดงออกทางความรู้สึกและการกระท า โดยการเป็นคนที่ยึดถือหลักคุณธรรม มีความเมตตา
กรุณา และมีสมรรถนะในการท างาน 
  1.7.11.8 วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน (shared objectives) หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้มีการก าหนดเปูาหมายขององค์การที่ประสงค์ให้บุคคลในองค์การบรรลุร่วมกัน โดยเป็น
เปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลส าเร็จได้ อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง มีการก าหนดกรอบ
เวลาที่แน่นอน และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  1.7.11.9 แรงจูงใจทางสังคม (social motives) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีพลังในสังคม และผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนแสดงออกถึง
พฤติกรรมหรือการกระท า เพ่ือสนองตอบความต้องการการยอมรับในสังคมและความต้องการประสบ
ผลส าเร็จ เป็นเปูาหมายส าคัญ 
  1.7.11.10 การพัฒนาทักษะความรู้ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงการปรับปรุง เพ่ิมเติมสิ่งที่ตนเองได้จากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์
ให้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  1.7.11.11 การสร้างเชาวน์ปัญญา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงการสร้างความสามารถในการจดจ า การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
ใช้ในการแก้ไขปัญหา และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 
  1.7.11.12 ความช านาญงาน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงความสามารถในการน าเอาทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพของตน
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้นั้น ๆ ให้กับ
บุคคลอ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง 
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  1.7.11.13 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงการมีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์และทิศทางขององค์การใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน จนสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะ นโยบาย 
และข้อเท็จจริงขององค์การในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและ
เกิดขึ้นจริง 
  1.7.11.14 การพัฒนาตนเอง หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงการปรับปรุงศักยภาพที่เป็นจุดอ่อน และเพ่ิมเติมศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของ
ตนเอง เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 
  1.7.11.15 ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายทอด ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประสิทธิผล 
  1.7.11.16 การฝึกปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่แสดงออกถึง การน าความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการปฏิบัติงานอยู่
สม่ าเสมอ จนเกิดเป็นทักษะเฉพาะทางในงานนั้น และสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.8.1 ประโยชน์ในด้านวิชาการ เนื่องจากโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ จากหลาย
แหล่ง ซึ่งมีความชัดเจน ครอบคลุม และสมบรูณ์ในเชิงวิชาการมากข้ึน อีกท้ังโมเดลสมการโครงสร้างที่
พัฒนาขึ้นได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท าให้ได้โมเดลสมการ
โครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ซึ่งนักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้บริหารทางการศึกษา 
ตลอดจนผู้สนใจ สามารถน าไปเป็นโมเดลตั้งต้นเพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาองค์ประกอบทั้งด้าน
ปัจจัยที่มีอิทธิพล และด้านภาวะผู้น าพลังบวกให้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป 
 1.8.2 ประโยชน์ในด้านการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ผลการวิจัยครั้งนี้จะท าให้ได้โมเดล
ที่ได้รับการตรวจสอบด้วยกระบวนการทางการวิจัย และเป็นโมเดลที่มีความเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้สร้าง
หลักสูตรการเรียนรู้และการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน และสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
เพ่ือน าไปสู่ความเจริญงอกงาม อีกทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการ
ด าเนินงานส่งเสรมิประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนให้มีมากขึ้น และเป็นการสร้างหลักสูตรการศึกษา
ในระยะยาวแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ในโรงเรียน 
 



 
 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยของนักวิชาการ นักการศึกษา และนักบริหารทางด้าน
การศึกษา รวมถึงองค์การเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ที่มีขอบเขตเนื้อหาของภาวะผู้น าพลังบวก 
(Appreciative leadership) และค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลภาวะผู้น าพลังบวก เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดรูปแบบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
จากการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า ภาวะผู้น าพลังบวกทั้งในต่างประเทศ และใน
ประเทศไทยนั้นมีเอกสารและงานวิจัยที่เป็นแนวทางในการศึกษาไม่มากนัก แต่รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าพลังบวกในต่างประเทศได้เริ่มมีการฝึกหัดอบรมมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้ว หน้าที่ของ
ผู้น าที่ส าคัญมากประการหนึ่ง คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือน าการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้
เกิดขึ้นให้ได้ ผู้น าที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต้องรู้จักน าลูกน้อง ไปในทิศทางที่
ต้องการหรือท าให้เขาเหล่านั้นปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันให้ได้ ภาวะผู้น า
พลังบวกเป็นรูปแบบทฤษฎีและแนวคิดความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมและการวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ 
โดยอาศัยอิทธิพลจากทัศนคติด้านบวกจากบุคคลที่อยู่รอบข้างมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดและความสามารถของผู้คนในสังคมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษาในลักษณะเชิงเหตุและผล (Cause and effect) ในการน าเสนอผล
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จากงานวิจัย วารสาร นิตยสาร เป็นต้น ทั้ง
จากทางภาครัฐและเอกชน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหัวข้อในการวิจัยดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 เจตนารมณ์มุ่ง 1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” และ 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลย
ภาพ 3 ด้านคือเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอ้ือ
อาทรต่อกัน นโยบายปฏิรูปการศึกษาในปีงบประมาณ 2550 ยึดคุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนัก 
ส านึกในคุณธรรมค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสาระส าคัญของการมุ่งเน้นไปที่
ความส าคัญในการพัฒนาคนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็น
การพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมมีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศยั่งยืนโดยมีแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงคือมุ่งให้ทุกคนมี
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยอาศัย “การศึกษา” เป็นกลไกส าคัญในการสร้างรากฐานพัฒนา
คุณภาพชีวิต (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : ระบบออนไลท)์ 
 สถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานส าคัญในการจัดการการศึกษาเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษา
บรรลุเปูาหมายส่งผลให้ระบบการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้อยู่กับผู้บริหาร
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สถานศึกษาเป็นส าคัญดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสร้าง “ภาวะผู้น า (Leadership)” ที่เข้มแข็งใน
การบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาผู้เรียนและบุคคลากรในองค์การ
และเกิดผลดีกับการจัดการศึกษาในสังคมยุคใหม่ซึ่งส่งผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง (นงค์รักษ์  
มีศรี, 2558) นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของการบริหารการศึกษาไว้แตกต่างมุมองกัน
ส าหรับ หวน พินธุพันธ์ (2553) ให้ความหมายของ “การบริหารการศึกษา (Educational Administration)” ซึ่ง
ประกอบด้วยค าส าคญั 2 ค า คือค าว่า “การบริหาร (Administration)” และ “การศึกษา (Education)” 
 2.1.1 ความหมายการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ 
 การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 การบริหาร คือ กระบวนการการท างานกับคนและโดยคนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายสูงสุด
ขององค์การ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2554) 
 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
(โสภนา สุดสมบูรณ์, 2550) 
 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปน าเอาทรัพยากรการ
บริหารซึ่งได้แก่คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาประกอบการตามกระบวนการบริหารการ
แก้ปัญาองค์การให้บรรลุผลตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (พรศักดิ์ สุจริตรักษ,์ 2551) 
 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์, (2551) สรุปความหมายไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การ
รวมตัวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ฏกยการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ มุ่งเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้มีคุณภาพ 
 หวน พินธุพันธุ์, (2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุ ่มบุคคลซึ ่งอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยในโรงเรียน 
อธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่าง ๆ 
และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคนให้มี
คุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือ
มาท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอ่ืน ๆ 
ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่า “ภารกิจทางการบริหารการศึกษา” หรือ “งานบริหาร
การศึกษา” นั่นเอง 
 ถวิล เกษสุพรรณ์ (2552) กล่าวว่า การบริหารการศึกษาหมายถึง กระบวนการท างาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากร
การบริหารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 สมเดช สาวันดี (2553) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะ
ในการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกระบวนการเรียนรู้และความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมแหง่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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กล่าวโดยสรุป จากทัศนะความหมายที่กล่าวมาผู้วิจัยสรุปนิยามค าว่า “การบริหารการศึกษา” 
หมายถึงการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยใน
โรงเรียน และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกันพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพท้ังสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการ
หรือมาท าการสอนในสถานศึกษา การปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย และอ่ืน ๆ ซึ่ง
การด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่า “ภารกิจทางการบริหารการศึกษา” หรือ “งานบริหารการศึกษา” 
นั่นเอง 

2.1.2 ความหมายการบริหารโรงเรียน 
จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให้

บรรลุเปูาหมายหลักโรงเรียนจะต้องน านโยบายมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาแล้ว
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนซึ่ง “โรงเรียนจึงต้องเข้าแข็งด้วย
ตนเอง” ศึกษาปัจจัยความพร้อมในโรงเรียนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคคลากรในโรงเรียนพร้อมรับผิดชอบต่อผลการศึกษา (ประวัติ  
สุทธิประภา, 2561) 

วัชรศักดิ์ สงค์ปาน (2558, อ้างถึงใน สมพิศ โห้งาม, 2553) กล่าวว่า ในการบริหาร
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรจะก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงารให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ผู้บริหาร
โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการบริหารโรงเรียนโดยการ 1) ก าหนดเปูาหมายของ
โรงเรียน 2) วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 3) การก าหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 4) การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน 5) กลไกการพัฒนาโรงเรียน  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, อ้างถึงใน พรพรรณ สมบูรณ์, 2552) กล่าวว่า การบริหาร
สถานศึกษาเป็นการบริหารการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่มุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
การจัดการการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ โดยการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา มีความคล่องตัวและตัดสินใจด าเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยให้ประชาชน
องค์การต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานโรงเรียนถือเป็นหัวใจส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาและภารกิจของโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมายคุณภาพ
การศึกษานั่นคือผู้เรียนที่จบออกมามีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะส าคัญส าหรับคนยุค
ศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรณะสูงสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลก
ของการแช่งขัน ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
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 2.1.3 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกาธิการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 ของกระทรวงศึกษา ได้แบ่งการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
บริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) จากการปฏิรูปมุ่งเน้นไปที่ความส าคัญในการพัฒนาคน 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เน้นพัฒนาคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายส่งผลให้ระบบการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงไปสู่
ทิศทางที่ดีขึ้น จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
สร้างภาวะผู้น า (Leadership) ที่เข้มแข็งในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(นงค์รักษ์ มีศรี, 2558) จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
มากกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ผลกระทบที่มีต่อองค์การจึงมากด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการศึกษา 
สถานศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นหัวใจของงาน
บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ก าหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคนอ่ืน 
แต่เป็นความแตกต่างที่สร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้องค์การปฏิบัติงานได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
และเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีความจ าเป็นต่อธุรกิจ
ปัจจุบัน องค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้บริหารต้องมีการวางแผนล่วงหน้า  เพ่ือให้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ขัตติยา ด้วงส าราญ, 2552) จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเปูาหมายที่สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านเพ่ือน าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นประเด็นที่น่าสนใจของในแวดวงของนักพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั้ง
ในและต่างประเทศ และก าลังจะขยายเข้าไปใช้ในทุกองค์การ (Bushe, 2001) ได้อธิบายว่าภาวะ
ผู้น าพลังบวก “เป็นการค้นหากรณีตัวอย่างอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่มีการกระท า 
ความคิด ค าพูด ด าเนินไปอย่างถูกต้อง และคุณภาพมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีความพึง
พอใจ ที่กระบวนการภายในจะถูกจัดการได้อย่างลงตัวและความมั่งคั่งจะถูกสร้างขึ้น” ดังนั้นภาวะ
ผู้น าพลังบวก จึงจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาในอนาคตอย่างยั่งยืนของนักพัฒนาทางด้านการศึกษา  
 
2.2 ภาวะผู้น าพลังบวกและแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 2.2.1 นิยามของค าว่า “ภาวะผู้น าพลังบวก” 
 แนวคิดของภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership) เป็นแนวคิดใหม่ที่เหมาะสม
กับองค์การในปัจจุบันที่ต้องมีการพัฒนาจุดแข็งของตนเอง สร้างความโดดเด่นให้เหนือคู่แข่ง สร้าง
นวัตกรรมทางความคิด สนับสนุนการมส่วนร่วมของคนในองค์การและสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิง
บวก ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าพลังบวกจะมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้านคอื  
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 1. ยึดหลักการด้านพระพุทธศาสนา หลักการข้อนี้สามารถท าได้โดยยึดหลัก คิดดี ท าดี 
พูดดีต่อตนเองและคนอื่น 
 2. การคิดเชิงบวก เวลาที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ให้หามุมมองจากปัญหานั้น ๆ ที่
ท าให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
 3. สร้างภาวะผู้น ากับคนรอบข้าง เป็นการสร้างพันธมิตรเน้นความสัมพันธ์เชิงบวกกับคน
รอบข้าง มากกว่าการเป็นศัตรู 
 4. ใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก คือการตั้งค าถามเชิงบวกในการท างาน 

     
ภาพที่ 2.1 การพัฒนาภาวะผู้น าพลังบวก (อัจฉริยะ อุปการกุล, 2555) 

 
 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เป็นวิธีคิดใหม่ในการจัดการองค์การด้วยการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การโดยเน้นการสร้างมุมมองด้านบวกต่องาน และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ด้านบวกขององค์การด้วยสร้างความรู้สึกที่ดี การเห็นคุณค่าความดีงามที่มีอยู่ใน
องค์การและสร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท างานในองค์การ สุนทรียสาธก (Appreciative 
inquiry) ได้รับการพัฒนาโดย David Cooperrider และ Suresh Srivastva ในปีค.ศ.1980  
 ค าว่า “Appreciative” มีความหมายในทางที่เป็นการชื่นชมในสิ่งที่ดีสิ่งที่งาม 
 ส่วนค าว่า “Inquiry” คือ การวิจัยค้นคว้า 
 ดังนั้น “Appreciative inquiry” คือ การค้นหาและชื่นชมสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในองค์การ 
 ส าหรับ “สุนทรียสาธก” มาจากค าว่า “สุนทรีย์” ที่มีรากศัพท์มาจากค าว่า สุนทร คือ 
ความดีงาม ส่วนค าว่า “สาธก” คือ การยกตัวอย่างเป็นกรณีให้เห็น แปลความรวมว่า การยกตัวอย่าง
เป็นกรณีให้เกิดการนิยมชมชื่นในความดีงามที่มีอยู่ Cooperrider และ Whitney (Cooperrider 
and Whitney 1999) ได้เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหา
องค์การ กับการค้นหาความดีในองค์การ ดังนี้ 
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��การมุ่งแก้ปัญหาองค์กร การค้นหาความดีในองค์กร

เห็น / รู้สึกว่าองค์กรมีปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุปัญหา

วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา

ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแกป้ัญหา

คิดว่าองค์กรมีปัญหาต้องเร่งแก้ไข

ชื่นชม เห็นคุณค่าสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่

มองไปข้างหน้าว่าองค์กรจะเป็นอย่างไร

ร่วมกันพูดคุย “สิ่งที่องค์กรควรจะเปน็”

คิดว่าองค์กรเป็นของทุกคนต้องร่วมกนัพฒันา

 
 
ภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างการมุ่งแก้ไขปัญหาองค์การกับ

การค้นหาความดีในองค์การ 
  
 กระบวนการสุนทรียสาธก  
 กระบวนการสุนทรียสาธก ในการท างานซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่าแบบจ าลอง  
5 D ประกอบด้วย 
 1. Delight ชื่นชมยินดีกับสิ่งรอบตัวซึ่งช่วยพัฒนามุมมองเชิงบวกในระบบความคิดและ
จิตใจ 
 2. Discover การค้นหาจุดแข็งและความส าเร็จของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
 3. Dream สร้างจินตนาการสู่อนาคตด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงบวกเพ่ือให้ทุกคนรวม
พลังและมีส่วนร่วม 
 4. Design ออกแบบแผนงานสู่สิ่งที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SOAPR Analysis 
ในการงวางกลยุทธ์เชิงบวกเพ่ือน าจุดแข็งท่ีค้นพบไปขยายผลต่อ 
 5. Develop รวมพลังสร้างสรรค์สู่เปูาหมายที่วางไว้โดยดึงเอาพลังบวกจากทุกคนให้ร่วม
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการด้วยความเต็มใจรวมถึงการวัดผลการเปลี่ยนแปลง
ด้วย 



19 
 

  

Design
  ออกแบบแผนงานสู่
      สิ่งที่ต้องการ    

Develop
    รวมพลังสร้างสรรค์
       สู่ส่ิงที่ต้องการ

Delight
  ชื่นชมยินดีกับสิ่งรอบตัว

Discover
  ค้นหาจุดแข็งและความส าเร็จ    

Dream
สร้างจินตนาการสู่อนาคต    

Appreciative
Leadership

 
ภาพที่ 2.3 โมเดลกระบวนการสุนทรียสาธก (อัจฉริยะ อุปการกุล, 2555) 

  
 ค าว่า “ภาวะผู้น าพลังบวก” (Appreciative Leadership) ได้ถูกพัฒนาจากแนวคิดภาวะ
ผู้น าตามทัศนะนักวิชาการนั้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) บางท่านเรียกว่า ภาวะผู้น าแบบชื่นชม บาง
ท่านถือเป็นแบบเดียวกับ ภาวะผู้น าเชิงบวก (positive leadership) ดังกล่าวข้างบน แต่ในที่นี้จะ
น ามาอธิบายแยกกัน ซึ่งตามทัศนะของ Wolinski, (2010) ที่อ้างอิงผลงานของ Diana Whitney 
และ Amanda Trosten Bloom กล่าวว่า ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership) มี
พ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีการแสวงหาแบบสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่แสวงหาลักษณะและความสามารถขององค์การในทางบวก เพ่ือน ามาใช้เพ่ือสร้างอนาคตหรือเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง แทนการมุ่งแสวงหาปัญหาหรือข้อบกพร่องเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Approach) ในการตั้งค าถามเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจุดแข็ง ความส าเร็จ 
ต านานความส าเร็จ ประเพณีในเชิงบวก และวิสัยทัศน์เ พ่ืออนาคต เน้นการแสวงหาทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงจากการตั้งค าถามจากบุคคลที่ผูกพันกับคนอ่ืนอย่างเต็มใจในการแสวงหาทางเลือกใหม่
ที่ดีกว่า บุคคลที่มุ่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงต่อพลังใน
ทางบวก และบุคคลที่ใส่ใจต่อคนอ่ืน ทั้งการช่วยให้คนอ่ืนเกิดการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และการ
พัฒนา ในขณะเดียวกัน Wolinski กล่าวถึง นิยามภาวะผู้น าพลังบวกว่า เป็นความสามารถเชิง
สัมพันธ์ในการใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นพลังในทางบวก (Positive Power) 
เพ่ือสร้างกระแสจากการศึกษาและค้นคว้าจากวรรณกรรมและงานวิจัย ผู้วิจัย ได้สรุปนิยามของ 
“ภาวะผู้น าพลังบวก” ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่หนึ่ง ลักษณะทฤษฎี กลุ่มที่สอง ลักษณะ
หลักปฏิบัติ  
 กลุ่มที่หนึ่ง ภาวะผู้น าพลังบวกในลักษณะทฤษฎี หมายถึง ภาวะผู้น าที่สามารถน าพา
บุคคลในองค์การในกการค้นหาเรื่องราวหรือความคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและท าให้เกิดพลังเชิง
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บวกกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและน าไปสู่การปฏิบัติงานในเชิงบวก Collin (2001), Schiller, 
Riley and Holland (2001), Lewis and Moore (2011), Trosten-Bloom and Rader (2011) 
 กลุ่มท่ีสอง ภาวะผู้น าพลังบวกในลักษณะหลักปฏิบัติ หมายถึง ภาวะผู้น าในการท าความ
เข้าใจเรื่องราวท่ประสบความส าเร็จในองค์การ การใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ และทักษะภาวะผู้น า 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการท างานและสร้างความเชื่อมโยงบุคคลในองค์การให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
Whitney (2007), Wolinski (2010), Weegar (2013), อัจฉริยะ อุปการกุล (2553) 
 จากค านิยามของ “ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership)” ที่กล่าวมาจาก
ทัศนะของนักวิชาการและนักวจัย ทั้ง 2 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงบูรณาการค านิยามของนักวิชาการและนักวิจัย 
ทั้ง 2 กลุ่มนี ้และสรุปตามทัศนะของผู้วิจัยได้ว่า  
 ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership) หมายถึง ทฤษฎีภาวะผู้น าและหลัก
ปฏิบัติที่มุ่งเน้นสร้างพลังเชิงบวกให้กับองค์การโดยการท าความเข้าใจเหตุของเรื่องราวที่ประสบ
ความส าเร็จ ผ่านกระบวนการค้นหาเชิงสร้างสรรค์ น ามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในองค์การ
และตัวผู้น าเองเพ่ือการพัฒนาตัวองค์การและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของสมาชิกได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิกทุก
คนในองค์การ และช่วยเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิกให้มีต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผู้น าพลังบวก 
 มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative 
leadership) ไว้หลายท่านอาทิ เช่น Collins (2001) ให้แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าพลังบวกว่า ภาวะ
ผู้น าไม่เพียงแต่สร้างสรรค์กันในระยะสั้น ๆ แต่จะต้องท าให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ภาวะผู้น าพลัง
บวกจะมีพลังขับเคลื่อนภายในอย่างเป็นธรรมชาติ และก็สามารถที่จะน าพาผู้มีส่วนร่วมให้เห็นถึง
พลังขับเคลื่อนภายในตนเองเช่นกัน นั่นก็คือเมื่อคุณรวมสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณรู้สึก และน าออกมาฝึก
ปฏิบัติจริง Schiller, Riley and Holland (2001) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าพลังบวกเป็นมากกว่าผู้น า
แบบปัจเจกบุคคล ภาวะผู้น าพลังบวกนั้นเป็นทั้งแนวทางและแบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งอิงจากการตรวจสอบ
วิเคราะห์ และผลลัพธ์ของโมเดลภาวะผู้น าพลังบวกนั้น สรุปได้ 5 ส่วน คือ 1) ภาวะผู้น าอยู่บนฐาน
ของความเชื่อมั่นกับการก าหนดทิศทางที่ชัดแจ้งและการฝึกปฏิบัติ 2) ภาวะผู้น าจะด ารงอยู่ในกลุ่ม
คนและไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง 3) ความจริงหลายอย่างมีอยู่ในวิธีการคิด การกระท า และ การด ารง
อยู่ของผู้คน 4) ภาวะผู้น าพลังบวกมีความมุ่งม่ันไม่สั่นคลอนในการที่จะน าส่วนที่ดีที่สุดในตัวพวกเขา
และคนอ่ืนออกมา และ 5) ภาวะผู้น าพลังบวกค้นพบพลังที่ท าให้เกิดผู้น าในสถานการณ์ภาวะผู้น า
หลาย ๆ สถานการณ์ และในหลาย ๆ ระบบ 
 ส่วน Whitney (2007) ได้ให้นิยามของภาวะผู้น าพลังบวกว่าเป็น ความสามารถในการ
ท าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการค้นพบ ขยายผล และเชื่อมต่อ สิ่งดี ๆ ในตัวบุคคล กับสิ่งรอบ ๆ ตัว ด้วย
วิธีการที่ท าให้การเชื่อมโยงกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนบทสนทนา และระดม
ความร่วมมือในการปฏิบัติ ไปสู่นวัตกรรมทางสังคมที่ท าให้ชีวิตรู้สึกมีความสุขและเป็นในทิศทาง
สร้างสรรค์ นอกจากนี้งานศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะไม่จ ากัดอยู่แต่ในวงของผู้น าเท่านั้น แต่ยังทดลองกับ
กลุ่มบุคคลทั่วไปอีกด้วยเพ่ือสนับสนุนนิยามของความคิดสร้างสรรค์และการให้แรงบันดาลใจเป็น
หลัก ยังมีนักทฤษฎีและนักปฏิบัติที่สนใจในเรื่องของภาวะผู้น าพลังบวกอยู่อีกหลายท่าน วิโรจน์ 
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สารรัตนะ (2557) กล่าวถึงนิยามภาวะผู้น าพลังบวกว่า เป็นความสามารถเชิงสัมพันธ์ในการใช้
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นพลังในทางบวก (Positive power) เพ่ือสร้างกระแส
ทางบวกต่อความมั่นใจ พลัง ความกระตือรือร้น และการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่การสร้างความแตกต่าง
ในเชิงบวก นอกจากนี้ Wolinski (2010) ได้ให้นิยามของภาวะผู้น าพลังบวกจากการเปรียบเทียบกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership ) ว่า มีความหมายบางอย่างที่คาบ
เกี่ยวกันอยู่ระหว่างผู้น าทั้งสองแบบ แต่ภาวะผู้น าพลังบวกจะเน้นวิธีทางนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในการ
จัดการองค์การให้ปรากฏออกมาในแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติแบบทีละขั้นตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Lewis and Moore (2011) ได้ให้แนวคิดว่า ภาวะผู้น าพลังบวก มุ่งความคิดไปที่ การมี
ส่วนร่วม การกระตุ้น และการการให้แรงบันดาลใจ โดยรวบรวมบทความที่ท าให้มีความสุข และท า
ให้ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้น าปรากฏออกมา หนึ่งในนั้นจะเสนอค าตอบกับผู้น าให้เกิด
ความท้าทายในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วที่ในอนาคตจะถูกเปิดเผยในรูปแบบที่ก่อนหน้านี้ไม่
สามารถจะจินตนาการได้ Chartered Techno functional (2013) การมีส่วนร่วมเชิงรุกชั้นสูงที่
เกี่ยวข้องกับการถามค าถามทักษะเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มขององค์การที่มีจุดแข็ง การบรรลุผลส าเร็จ 
เรื่องราวความส าเร็จ ความเชื่อทางบวก และ วิสัยทัศน์ต่ออนาคต ผู้น าภาวะพลังบวกคือรูปแบบการ
สื่อสารที่ท างานบนพ้ืนฐานของคุณค่าในผลงานของคน ตลอดจนการใช้ความคิดและความเข้าใจ
ลึกซึ้งในการมีส่วนร่วมเชิงรุก Trosten-Bloom and Rader (2011) ได้ให้ค าจัดความภาวะผู้น าพลัง
บวกคือ ความสัมพันธ์ในการระดมความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพและท าให้เกิดพลังเชิงบวก และท า
ให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านบวกของความเชื่อมั่น พลังงาน ความกระตือรือร้น และการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในองค์การ Weegar (2013) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลัง
บวกกับผู้บริหารในสถานศึกษาทางตะวันตกของประเทศแคนนาดาและให้นิยามของภาวะผู้น าพลัง
บวกในสถานศึกษา (Appreciative leadership in education) ไว้ว่า ภาวะผู้น าพลังบวกใน
สถานศึกษา คือ วีธีการบนพ้ืนฐานของจุดแข็งและเป็นเอกลักษณ์ที่น าไปสู่ภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นความ
สนใจอย่างต่อเนื่องไปที่ความสามารถในการสร้างและมองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสที่จะจัดการ
กับปัญหาในเรื่องการขาดทักษะในภาวะผู้น า 
 นอกจากนี้ อัจฉริยะ อุปการกุล (2553) ได้ให้นิยามของภาวะผู้น าพลังบวกหลังจากการ
ท าค้นคว้าวิจัยไว้ว่า เป็นระดับทักษะและขีดความสามารถในการเป็นผู้น าทางด้านประสบการณ์เชิง
บวก โดยใช้ทักษะผู้น าในการสร้างสรรค์ผลงาน บรรยากาศการท างาน ทีมงาน จากจุดแข็งของ
สมาชิกทุกคน หรือจากจุดแข็งและความส าเร็จที่มีอยู่แล้ วขององค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุ
เปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีการน าทฤษฎีความต้องการมาจ ากัดความหมายของผู้น า
พลังบวกว่า ภาวะผู้น าพลังบวกเป็นความสามารถในการหล่อเลี้ยงความต้องการซึ่งเชื่อมโยงกัน
ส าหรับการเจริญเติบโต ส าหรับความพอดี ส าหรับการบรรลุผลส าเร็จ และการใช้ระดับที่สูงขึ้นของ
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ซึ่งอาจจะเรียกตามทฤษฎีของ Maslow ว่าเป็นความต้องการเติมความ
สมบูรณ์ให้ชีวิต 
 ดังนั้น สามารถสรุปแนวคิดของ ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership) ได้ว่า 
เป็นทั้งทฤษฎีภาวะผู้น าและหลักปฏิบัติของผู้บริหาร ที่มุ่งสร้างพลังเชิงบวกให้กับองค์การ โดยการ
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ท าความเข้าใจเหตุของเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จผ่านกระบวนการค้นหาเชิงสร้างสรรค์และ
สามารถน ามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในองค์การและตัวผู้น าเอง เพ่ือการวางแผนการ
พัฒนาองค์การ พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของสมาชิกได้อย่างเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิก ทุกคนในองค์การและ
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิกให้มีต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 
 2.2.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวก 
 ในการวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทัศนะของนัก
การศึกษา นักวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์ ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในงานวิจัยเพ่ือ
จะน าไปสู่การศึกษาและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
 Schall et.al. (2004) ได้ท าการวิจัยเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการสร้างภาวะผู้น าพลัง
บวก เพ่ือสนับสนุนแนวคิดที่ว่า ภาวะผู้น าเป็นโครงสร้างในทางสังคมและเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งการค้นคว้าจะถูกออกแบบมาให้ศึกษาภาวะผู้น าพลังบวกในกลุ่มของบุคคลทั้งที่มี
สถานะเป็นผู้น า และไม่ได้มีสถานะเป็นผู้น าในองค์การ โดยใช้วิธีการสร้างค าถามน าเพ่ือน าไปสู่การ
เล่าเรื่องราวความส าเร็จของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้คนเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา รวมถึง
ประสบการณ์ของการเป็นผู้น า ซึ่งองค์ประกอบที่ได้ คือ 1) การปฏิบัติการมีภาวะผู้น าร่วม (Shared 
leadership practice) 2) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) และ 3) ความ
เข้าใจบทบาทของภาวะผู้น า (Knowledge the role of leader) 
 Aslund et al. (2005) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าพลังบวกจากผู้จัดการโรงเรียนอนุบาล
สองแห่ง บนหลักการที่ว่าภาวะผู้น าพลังบวกจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีพ้ืนฐานมาจากการวิเคราะห์เหตุของ
ความส าเร็จ (A root-causes of success analysis) มากกว่าการมองหาเหตุของความผิดพลาดซึ่ง
ปัจจุบันนี้เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในการจัดการคุณภาพ ซึ่งจากการศึกษากรณีตัวอย่างนั้น Aslund et 
al. พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวกมีดังนี้ 1) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 
(Empathy) 2) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) 3) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม (Integrity) 4) การพัฒนาบุคลากร (Aligned co-worker development) 5) การโน้มน้าว
จิตใจ (Influence) และ 6) การรับฟัง (Being informed) 
 Bosch (2005) เสนอบทความที่อธิบายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ดี ภายใต้การศึกษา
ภาวะผู้น าพลังบวกจากการสัมภาษณ์บุคคลหลากหลายกลุ่ม โดยการตั้งค าถามที่ให้ผู้สัมภาษณ์พูดถึง
ประสบการณ์ซึ่งมีความหมายต่อผู้ถูกสัมภาษณ์มากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงบริบทของภาวะผู้น า 62 % 
จากเรื่องราวต่าง ๆ อธิบายถึงตัวอย่างของการมีภาวะผู้น าที่ดีจากสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การ
ทางธุรกิจ พบว่า ภาวะผู้น าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล เพราะตัวอย่างผู้น าที่มีผลกระทบต่อผู้ถูก
สัมภาษณ์มักเป็นตัวบุคคล มากกว่าผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ตนเองนั้นอยู่ใต้บัญชา องค์ประกอบตาม
งานวิจัยของ Bosch มีดังนี้ 1) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 2) เป็นตัวอย่างและ
เคารพผู้อื่น (Demonstrates and live respect for others) 3) เชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อของ
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ผู้อ่ืน (Confidence in self and one’s beliefs) 4) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และ  
5) รับผิดชอบต่อการกระท า (Commitment to action) 
 Whitney (2007) ในทฤษฎีและการศึกษาวิจัยของ Whitney นั้นจะมุ่งเน้นความสามารถ
ของผู้น าที่ท าให้เกิดความแตกต่างในเชิงบวก โดยการมีส่วนร่วมกับบุคคลอ่ืน ในการค้นพบ ขยาย 
และเชื่อมต่อสิ่งที่ท าให้บุคคลนั้นรู้สึกมีความสุขและมีทัศนะคติเชิงบวก ภาวะผู้น าพลังบวกจะ
อุปถัมภ์และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนโลกที่ดีกว่า ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของภาวะผู้น าพลังบวกประกอบด้วย 1) การรวบรวมความคิดและทัศนคติ (Inclusion) 2) การใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 3) การอธิบายให้ความกระจ่าง (Illumination) 
4) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และ 5) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
 Saiduddin et al. (2009) ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เปูาหมายเป็นนักศึกษาปริญญา
โท โดยจุดส าคัญคือการสร้างวิสัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือตนเอง และการเรียนรู้และขยายจุดแข็ง
ของตนเองในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน การให้คุณค่ากับประสบการณ์ของตนเองแทนการตัดสินและ
ก าจัดปัญหา ภายในองค์การจะมีการเคลื่อนไหวด้วยการเห็นคุณค่าที่แท้จริงอย่างยั่งยืนด้วยตัวของ
มันเอง โดยองค์ประกอบหลักมีทั้ งหมด 6 องค์ประกอบ คือ 1) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Constructionist principle) 2) การคิดในเชิงบวก (Positive principle) 3) การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ 
(Anticipatory principle) 4) หลักการซ้อนผสาน (Principle of simultaneity) 5) หลักสุนทรียศาสตร์ 
(Poetic principle) และ 6) หลักการของความเป็นเอกภาพ (Principle of wholeness) 
 Bushe (2010) ได้น าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกไว้ในนิตยสาร The 
American Dietetic Association ว่า ภาวะผู้น าพลังบวกจะเข้ามามีบทบาทในองค์การสมัยใหม่ ซึ่ง
ภาวะผู้น าพลังบวกจะอยู่บนความเชื่อที่ว่าผู้คนจะลงมือท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา แทนที่จะเพ่งความ
สนใจไปบนปัญหาเพียงอย่างเดียว ภาวะผู้น าพลังบวกจะคอยพัฒนารูปแบบความคิดในการค้นหา
บุคคลตัวอย่าง หรือการกระท าตัวอย่างที่เป็นน่าชื่นชมและน ามาสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดภาวะผู้น า
ต่อไป ดังนั้นองค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวกจึงประกอบไปด้วย 1) การสร้างจุดแข็ง (Building 
on strengths) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 3) สร้างสิ่งที่แตกต่าง (Make a difference) 
4) ให้คุณค่ากับผลงาน (Value a contribution) และ 5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
improvement) 
 Jansen et al. (2010) ได้ศึกษาผ่านงานวิจัยกับคณะผู้ท างานและนักเรียนของโรงเรียน
ในแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งบทความได้สรุปเนื้อหาที่เน้นความส าคัญของภาวะผู้น าใน
สถานศึกษาจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งเกิดขึ้นภายในเจ้าหน้าที่และนักเรียนใน
โรงเรียนของตน โดยองค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวก คือ 1) มุ่งเน้นในเชิงบวก (Focus on the 
positive) 2) การรวบรวมความคิดและทัศนคติ (Inclusion) 3) มีความยืดหยุ่นและสามารถเจรจาได้ 
(Flexible and negotiated) 4) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และ 5) การใช้หลักการด้าน
สุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) 
 Verma (2011) ได้วิเคราะห์โปรแกรมการการทดลองของ Oswal ที่เรียกว่า VCAP (Village 
Cluster Adoption Programme) ซึ่งทดลองกับกลุ่มห่วงโซ่ผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับธุรกิจของ Oswal 
ในเอกสารการวิจัยของ Verma จะเป็นการก้าวไปสู่การอธิบายคุณค่าของการใช้ภาวะผู้น าพลังบวก
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เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานจากนวัตกรรมที่ได้รับจาก
โปรแกรม VCAP ได้แก่ 1) การให้คุณค่ากับผลงาน (Value a contribution) 2) การวางบุคคลให้
เหมาะสมกับการท าหน้าที่อย่างมีเปูาประสงค์และมีรูปธรรม (Align and act) 3) การแสดงพลังและ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Leverage and leap) และ 4) การสร้างและเผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับ (Establish and extend) 
 Moore et al. (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าในการพัฒนาองค์การในหลาย ๆ  
รูปแบบและหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาองค์การแบบภาวะผู้น าพลังบวก โดยได้ศึกษาจากงานวิจัยของ
นักวิจัยหลาย ๆ ท่าน และได้สรุปองค์ประกอบตามกรอบและแนวความคิดไว้ดังนี้ 1) ให้คุณค่ากับ
ผลงาน (Value a contribution) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 3) การสร้างจุดแข็ง 
(Building on strength) และ 4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) 
 อัจฉริยะ อุปการกุล (2554) ได้เสนอแนวความคิดของภาวะผู้น าพลังบวก ว่าเป็นแนวคิด
ใหม่ที่เหมาะกับองค์การในปัจจุบัน โดยการสร้างนวัตกรรมทางความคิด การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของคนในองค์การและการสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงบวก ส าหรับภาวะผู้น าพลังบวกนั้นจะมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 2) การปฏิบัติการมี
ภาวะผู้น าร่วม (Shared leadership practice) 3) การคิดเชิงบวก (Positive thinking) และ  
4) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
 องค์ประกอบภาวะผู้น าพลังบวก ตามทัศนะของนักทฤษฎี นักวิชาการต่าง  ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวความคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical framework) และที่เป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
framework) ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบส าหรับการวัดภาวะผู้น าพลังบวก 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวก 
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1.การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry) 

          5 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 

          4 

3. การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(Integrity) 

          4 

4. การคิดเชิงบวก (Positive thinking)            3 
5. การให้คุณค่ากับผลงาน (Value a 
contribution) 

          3 

6. การรวบรวมความคิดและทัศนคติ 
(Inclusion) 

          2 

7. ปฏิบัติการการมีภาวะผู้น าร่วม 
(Shared leadership practice) 

          2 

8. การสร้างจุดแข็ง (Building on 
strengths) 

          2 

9. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous improvement) 

          2 

10. การอธิบายให้ความกระจ่าง 
(Illumination) 

          1 

11. ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น (Emphaty) 

          1 

13. การโน้มน้าวจิตใจ (Influence)           1 
14. การรับฟัง (Being informed)           1 

15. ความเข้าใจบทบาทของภาวะผู้น า 
(Knowledge the role of leader) 

          
 
1 
 



26 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวก 
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16. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Constructionist principle) 

          1 

17. การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ 
(Anticipatory principle) 

          1 

18. หลักการซ้อนผสาน (Principle of 
simultaneity) 

          1 

19. หลักการของความเป็นเอกภาพ 
(Principle of wholeness) 

          1 

20. การวางบุคคลให้เหมาะสมกับการ
ท าหน้าที่อย่างมีเปูาประสงค์และมี
รูปธรรม (Align and act) 

          1 

21. การแสดงพลังและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Leverage and leap)  

          1 

22. การท าให้เป็นสากลและการน าทาง 
(Universalize and usher)  

          1 

23. สร้างสิ่งที่แตกต่าง (Make a 
difference) 

          1 

24. เป็นตัวอย่างและเคารพผู้อื่น 
(Demonstrates and live respect 
for others) 

          1 

25. เชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อของ
ผู้อื่น (Confidence in self and 
one’s beliefs) 

          1 

26. รับผิดชอบต่อการกระท า 
(Commitment to action) 

          1 

27. มีความยืดหยุ่นและสามารถเจรจา
ได้ (Flexible and negotiated) 

          1 

รวมองค์ประกอบ 3 6 5 5 5 5 5 4 3 4 45 
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 จากตารางที่ 2.1 เห็นได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวกที่เป็นกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี ที่ได้จากการสังเคราะห์มีจ านวน 27 องค์ประกอบ แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์
การพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่สูง คือ องค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป แต่
เนื่องจากเกณฑ์ความถี่ขององค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป มีเพียง 1 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึง
จ าเป็นต้องปรับเกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสม (ในที่นี้คือความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) ได้องค์ประกอบ
จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) และ 3) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ( Integrity) จาก
องค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็น โมเดลการวัดได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 โมเดลการวัดภาวะผู้น าพลังบวก 
 
 จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น าพลังบวก ที่ได้จากการสังเคราะห์ทัศนะของ
นักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) การ
สร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ( Integrity) โดยมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและ
ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังหัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไป 
 2.2.3.1 การสังเคราะห์ ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น าพลังบวก 
  2.2.3.1.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการใช้หลักการด้านสุนทรีย
สาธก (Appreciative inquiry) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) ไม่ได้เป็น
แนวคิดใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้น แต่ได้มีตัวอย่างผู้น าที่น าแนวคิดด้านสุนทรียสาธกไปใช้และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันมีผู้น ามาศึกษาและพัฒนาการใช้หลักการ
ทางด้านสุนทรียสาธกจ านวนมาก Cooperrider (1996) ได้เสนอแนวความคิดและผลการวิจัยกับ
การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกไปปรับใช้ในองค์การเอกชนแห่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบความคิด ความสัมพันธ์ของคนในองค์การต่อทัศนคติการเผชิญหน้าอุปสรรคและปัญหา
แบบเก่า ไปสู่โลกทัศน์ใหม่ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ จากผลการทดลองผู้ วิจัยได้เสนอ
องค์ประกอบต่อการพัฒนาการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกต่อองค์การที่ยั่งยืนไว้ดังนี้ 1) การสร้าง
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ทักษะความเป็นผู้น า 2) การเผยแพร่หลักการเข้าไปในกระบวนการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม 3) การเก็บ
รวบรวมและแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จ และ 4) การปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม Watkin and Mohr (2001) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
หรือเทคนิคในการพัฒนาองค์การ แต่ยังเป็นหลักปรัชญาและแนวทางในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถเป็นพ้ืนฐานการเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ ออกแบบ และพัฒนาการจัดการ
องค์การ 
  Branson (2012) สันนิษฐานว่าในทุกองค์การนั้นมีพลังของการด าเนินชีวิตที่ส าคัญ
ด ารงอยู่ และพลังเหล่านั้นก็มีอยู่ในเรื่องราวและมโนคติของบุคคลในองค์การ หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
ค้นพบส่วนที่ดีที่สุดและมีคุณค่าท่ีสุดขององค์การจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถน ามาสร้างสรรค์วิธีการ
ใหม ่ๆ ที่จะเชื่อมต่อส่วนส าคัญในอดีตกับส่วนส าคัญที่คาดหวังในอนาคต ดังนั้นการใช้หลักการด้าน
สุนทรียสาธกจึงไม่ใช่แค่การวางแผน หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ท าเพียงแค่ครั้งเดียวหรือ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เป็นวิธีการต่อเนื่องในการสร้างสังคม สร้างความแตกต่างใน
การรับรู้และด าเนินชีวิต Watkins and Cooperrider (2000) ให้นิยามเชิงปฏิบัติการไว้ว่า การใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธกเป็นกระบวนทัศน์ทางความคิดและความเข้าใจที่ถือว่าองค์การเป็นระบบที่
สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพ่ือเป็นค าตอบในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทฤษฎีทางความคิด และแนวทาง
วิเคราะห์ที่น าไปสู่การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกจะแตกต่าง
จากวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมที่เน้นหาข้อบกพร่องและท าการแก้ไข แต่การใช้หลักการด้านสุนทรีย
สาธกจะเน้นการหาสิ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นหลักการเปรียบเทียบ
และการจัดระเบียบขององค์การ 
  Lee (2010) การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกเป็นแนวทางที่เพ่ิงเกิดใหม่ในแง่ของ
การพัฒนาองค์การ สังคม และมนุษย์ที่เรียกให้เรามององค์การจากทัศนคติที่แตกต่าง เพ่ือการค้นพบ
ใหม่และการจัดระบบความดีงามมากกว่าการจ ากัดความสนใจของพวกเราไปอยู่ที่การแก้ไขปัญหา
เพียงอย่างเดียว โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่ท าให้องค์การเกิดวัฒนธรรมการปรับตัวทาง
นวัตกรรมดังนี้ 1) การสร้างกระบวนการสนทนาเชิงบวก 2) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ 
3) การวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันทั้งระบบ 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 5) การรวบรวมภูมิปัญญาและ
ความรู้ขององค์การ 6) การเก็บรวบรวมและแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จ และ 7) การ
ปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม Thomas (2013) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักการ
ด้านสุนทรียสาธกเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคม โดยเปรียบเทียบเสนอมุมมองการพัฒนาองค์การ
และสังคมแบบเก่ากับการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกไว้ว่า วิธีการแบบเก่าที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือการมุ่งเน้นในการหาข้อผิดพลาดและท าการแก้ไข หรือที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์
รากฐานแห่งสาเหตุ (Root cause analysis) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สึก
ไม่มีประสิทธิภาพหรือไร้ความสามารถ และน ามาซึ่งความขัดแย้งและการเสียโอกาสในทุก ๆ ด้าน 
แต่หลักการด้านสุนทรียสาธกนั้นจะเป็นวิธีในการจัดการองค์การและสังคมที่เน้นในเรื่องการค้นพบ 
ท าความเข้าใจ และสร้างนวัตกรรมจากจุดแข็งหรือค่านิยมหลักเชิงบวกขององค์การ เพ่ือค่อย  ๆ 
พัฒนาวิสัยทัศน์และปณิธานขององค์การและสังคมโดยรวมโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความส าเร็จ 
(Achievements) 2) ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best practices) 3) ความสามารถหลักขององค์การ 
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(Core competences) 4) ภูมิปัญญาขององค์การ (Organizational wisdom) และ 5) การปลูกฝัง
องค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม (Embedded knowledge and create innovation) 
  Dickerson (2012) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้น าในสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการริเริ่มการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก โดยให้นิยามเชิงปฏิบัติการไว้ว่าเป็นโมเดลที่อยู่
บนสมมติฐานที่ว่าค าถามที่ถูกถามจะมีแนวโน้มในการเพ่งความสนใจไปยังทิศทางจ าเพาะเจาะจง ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากโมเดลการแก้ไขปัญหาทั่ว ๆ ไปที่ก าหนดค่าและประเมินผลสถานการณ์
แล้วจึงเสนอหนทางแก้ไข เนื่องจากการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกท างานอย่างรอบคอบจาก
เรื่องราวที่มีเจตนาเชิงบวก ท าให้โมเดลด้านสุนทรียสาธกเริ่มจากการยกย่องชื่นชมและให้คุณค่ากับ
สิ่งที่ดีที่สุดและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานนั้น ซึ่งองค์ประกอบมีดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมและแบ่งปัน
เรื่องราวที่ประสบความส าเร็จ 2) การแบ่งปันอ านาจในการบริหารจัดการ และ 3) การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานร่วมกัน Bok et al. (2011) ได้เสนอบทความที่มุ่งความสนใจต่อปัจจัยที่ท าให้
กระบวนการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกประสบผลส าเร็จต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 
(LSI : Large Scale Interventions) ปัจจัยเหล่านี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งความส าเร็จได้แก่  
1) พันธสัญญาของผู้บริหาร (Management commitment) 2) การประสานงานของคณะที่ปรึกษา 
(Consultant as facilitator) และ 3) การแบ่งปันอ านาจในการบริหารจัดการ (Management 
willingness to share power) และ Whitney (2010) น าเสนอแนวความคิดของกระบวนการใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธกท่ีจะสร้างเสียงสะท้อนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนในองค์การต่อสถานที่ท า
ให้เป็นเสมือนยานพาหนะที่จะขับเคลื่อนสมรรถนะขององค์การให้ดีขึ้น โดยกล่าวว่านิยามเชิง
ปฏิบัติการของการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจนั้นเป็นการศึกษา
และส ารวจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตแก่องค์การมนุษย์เมื่อหน้าที่การท างานของพวกเขาดีที่สุด และเริ่ม
น ามาเรียนรู้ พัฒนา และปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง ซึ่งองค์ประกอบที่ท าให้เกิดผลลัพธ์มีดังนี้  
1) การสร้างกระบวนการสนทนาเชิงบวก 2) การเก็บรวบรวมและแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบ
ความส าเร็จ 3) ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ และ 4) ความถูกต้องแห่งความรู้และวิธีหาความรู้ 
  นอกจากนี้ยังมีการน าหลักการด้านสุนทรียสาธกมาปรับใช้ตามแผนงานต่าง ๆ 
Coghlan et al. (2003) เสนอบทความเกี่ยวกับการปรับการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธกกับวิธี
ประเมินผลงาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการจัดการดังเช่นหลาย ๆ กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในปัจจุบัน โดย
ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ส่วนใหญ่จะเน้นการค้นหาปัญหาและสาเหตุและพยายามที่จะก าจัดทิ้ง แต่การใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธกจะช่วยปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากปัญหามาที่ข้อดีและจุดแข็งของ
องค์การแทน ซึ่งองค์ประกอบที่ช่วยในกระบวนการประเมินได้แก่ 1) การค้นพบและให้คุณค่าต่อ
ประสบการณ์ท่ีประสบผลส าเร็จ 2) การมอบอ านาจในการบริหารจัดการ 3) การให้ความกระจ่างต่อ
องค์ความรู้ และ 4) การสร้างบทสนทนาเชิงบวก 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก” ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้กระบวนการสร้างบทสนทนาเชิงบวก เพ่ือเก็บรวบรวมและ
แบ่งปันเรื่องราวที่ประสบผลส าเร็จ และปลูกฝังเป็นองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ 
ซึ่งนิยามนี้เชื่อมโยงไปถึงตัวบ่งชี้ของการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) คือ 
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การสร้างบทสนทนาเชิงบวก การเก็บรวบรวมและแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จ และ 
ปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
  2.2.3.1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 
  บุคคลส าคัญและผู้น าหลายท่านในประวัติศาสตร์ประสบความส าเร็จในอาชีพ และ
หน้าที่การได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ค้นพบ เช่น Steven Paul 
Jobs) ผู้ก่อตั้ง Apple และผู้สร้าง Macintosh หรือที่เรารู้จักกันในนาม สตีฟ จอบส์ ซึ่งเขาได้รับแรง
บันดาลใจจากการเรียนวิชาออกแบบและประดิษฐิ์ตัวอักษรในการน ามาพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อแมคอินทอช (Mac : Macintosh) ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาในปัจจุบัน (Albert Einstein) 
ได้กล่าวไว้ว่า “จินตนาการส าคัญยิ่งกว่าความรู้” (Imagination is more important than 
knowledge) นอกจากนี้ยังมีมุมมองของนักวิชาการหรือองค์การต่าง ๆ ได้ให้นิยามของการสร้างแรง
บันดาลใจไว้ดังนี้ LRN Corporation (2010) การสร้างแรงบันดาลใจ นั้นหมายถึง การใส่ชีวิตเข้าไป
ยังสิ่งที่ไม่มีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและเดินหน้าต่อไป LRN ได้น าเสนอองค์ประกอบ
ของการสร้างแรงบันดาลใจในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลไว้ดังนี้ 1) การได้รับและเพ่ิมความ
ไว้วางใจ 2) การเปิดรับการตัดสินใจจากผู้อ่ืน 3) การเชื่อมต่อกับบุคคลรอบข้าง และ 4) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างบุคคล Patel (2009) การสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้คน
เห็นคุณค่าของตนเองและของผู้อ่ืน ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงความแตกต่างและช่วยสร้างสรรค์ความ
มุ่งม่ันให้สูงกว่ามาตรฐานที่ทุกคนมักจะคาดหวังไว้ 
  Secretan (2010) อธิบายว่าการสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว  
แต่เป็นความปรารถนาดี ความจริงใจที่มาจากภายใน เพ่ือผลักดันทั้งตนเองและคนรอบข้างให้เกิด
ความยินดีถึงแม้งานที่ท าจะไม่น่ายินดีก็ตาม Kaufman (2011) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
แรงบันดาลใจว่ามีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร โดยแสดงความเห็นว่า การสร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นคนเราให้เห็นศักยภาพใหม ่ๆ โดยยอมให้เราเอาชนะขีดจ ากัดและประสบการณ์ที่เราเผชิญมา 
เป็นทั้งการกระท าและพลังในการขับเคลื่อนให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดีกว่า โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 1) การกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งใหม่  ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 2) เรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน และ 3) การรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของ
ตนเองและผู้อ่ืน 
  Chanderler and Black (2011) กล่าวว่า “อ านาจที่แท้จริงของการเป็นผู้น าเกิด
จากความร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ มิใช่การต าหนิติติงวิพากษ์วิจารณ์” ดังนั้น
นิยามเชิงปฏิบัติการของการสร้างแรงบันดาลใจคือ การเล็งเห็นศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน และ
น าพาศักยภาพนั้นออกมาและปล่อยให้ความส าเร็จเกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบในการสร้างแรง
บันดาลใจดังนี้ 1) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 2) มีการเปิดกว้างและเป็น
กลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3) การกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
4) การรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของตนเองและผู้อ่ืน และ 5) อยู่กับความเป็นจริงและกล้าที่จะ
เปลี่ยนแปลง Moran (2013) เสนอองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจคือ 1) การ
สร้างสรรค์และเผชิญหน้าความท้าทายในการท างาน 2) การได้รับและเพ่ิมความไว้วางใจ 3) การ
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สร้างความน่าเชื่อถือ 4) มีการเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ 5) การกระตุ้น
การรับรู้ต่อสิ่งใหม ่ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  Zufelt (2003) นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกกล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจเป็น
เหมือนพลังที่อยู่ภายในตัวเราทุกคน เราจ าเป็นต้องดึงพลังนั้นออกมาโดยการตั้งค าถามกับตัวเราเอง
ก่อนว่าต้องการสิ่งใดมากที่สุด และน าพลังนั้นมาสร้างสรรค์ความส าเร็จ โดยเสนอองค์ประกอบของ
การสร้างแรงบันดาลใจคือ 1) การรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของตนเองและผู้อ่ืน 2) เรียนรู้ใน
ศักยภาพของตนเองและคนรอบข้าง และ 3) น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นพลังผลักดันสู่ความส าเร็จ 
Folkman and Zenger (2013) ผู้น าที่สร้างแรงบันดาลจะประสบความส าเร็จกว่าผู้น าที่เน้นการ
บังคับควบคุม การสร้างแรงบันดาลใจเป็นเสมือนพลังในการขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพของ
บุคคลออกมาให้มากกว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ โดยการใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่น
เป็นองค์ประกอบส าคัญ  
  Hutchins (2011) น าเสนอบทความทางการศึกษาว่าในอนาคตนอกจากนวัตกรรม
และการร่วมมือแล้ว การสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการพัฒนาองค์การที่ส าคัญอย่าง
หนึ่ง โดยเปรียบการสร้างแรงบันดาลใจเป็นเหมือนแสงสว่างและพลังผลักดันให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไป
ถึงแม้จะเจอกับอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) การมองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อ่ืนและองค์การ 2) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน และ 3) มีการเปิด
กว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ 4) การกระตุ้นการรับรู้ต่อสิงใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Baldoni (2009) เสนอว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
เพ่ือท าให้สมาชิกขององค์การมีก าลังใจ และท างานได้อย่างมีความสุข ซึ่งก่อให้เกิดพลังผลักดัน
โดยรวมในการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การอย่างยั่งยืน องค์ประกอบของการสร้าง
แรงบันดาลใจนั้นคือ 1) การสร้างความกระตือรือร้นในการท างานภายในองค์การ 2) การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การสร้างสรรค์และเผชิญหน้าความท้าทายในการท างาน 4) การให้การ
สนับสนุนภายในองค์การ 5) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์การ 6) การให้การยอมรับและ
เคารพกันภายในองค์การ และ 7) การเสียสละและอุทิศตนต่องานที่ท า 
  ในประเทศไทยนั้นทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือการพัฒนาชีวิตและองค์การนั้นมี
นักวิชาการและผู้ศึกษา รวมทั้งผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าก็ได้น า
หลักการในการสร้างแรงบันดาลใจมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ขีดความสามารถของบุคคลกัน
อย่างแพร่หลาย ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้อธิบายว่า “แรงบันดาลใจ (Inspiration)” มีรากศัพท์
มาจากภาษาละติน “Spirarae” อ่านออกเสียงว่า “สปิราเร่” หมายถึง “ลมหายใจ” ซึ่งเป็นราก
ศัพท์ของค าว่า “Spirit” ที่แปลว่า “จิตวิญญาณ” อีกด้วย ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นทั้งลม
หายใจและจิตใจที่ท าให้ผู้รับนั้นด าเนินชีวิต หรือด ารงชีวิตอยู่ได้ ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจะคิด และท า
ตามอย่างผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยความศรัทธา ด้วยความมานะพยายาม การสร้างแรงบันดาลใจจึง
อาจกล่าวได้ว่าเป็น “แรงจูงใจ” ที่ได้ผลมากอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้นั้นต้อง
ประกอบไปด้วย 1) การกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2) รู้จักสร้าง
มุมมองแง่คิดที่แตกต่าง และ 3) เปิดกว้างต่อสิ่งต่าง ๆ หรือประสบการณ์ท่ีผ่านเข้ามา 
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  อ าภา บุญช่วย (2549) ได้เสนอนิยามเชิงปฏิบัติการของการสร้างแรงบันดาลใจคือ 
ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการผลักดันท าให้
ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศเพ่ือกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการ
ท างานสูงและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเปูาหมายได้ มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการให้
ก าลังใจผู้ร่วมงาน มีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งส าคัญ โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญใน
ด้านการสร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้ร่วมงาน มีการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก 
  มยุรี ทรัพย์บุญ, (2551) อ้างถึงใน ชนะ คุปตานนท์, 2553 จากผลการศึกษาและ
วิจัย พบว่า ผู้บริหารแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเปูาหมายในการพัฒนาองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าว
ย้ าบ่อย ๆ ในที่ประชุมพนักงานและที่ประชุมชุมชน เพ่ือรับทราบเปูาหมายร่วมกัน ตลอดจนผู้บริหาร
ตั้งมาตรฐานงานไว้สูงเพ่ือท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นหลักในการบริหารทั่วไปที่ผู้น า
จะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจในการท างาน ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2553) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึงการสร้างพลัง
อ านาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการกระท าใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกก่อให้เกิดแรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจ
เสียก่อน เพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระท าในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือน โดยได้น าเสนอ
องค์ประกอบของการสร้างแรงบันดาลใจไว้ดังนี้ 1) การรับฟังความคิดและให้คุณค่าของบุคคล 
(Appeal to the person’s ideals and values) 2) การเชื่อมโยงความต้องการให้เข้ากับ
ภาพลักษณ์ของบุคคล (Link the request to the person’s self-image) 3) การเชื่อมโยงความ
ต้องการเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Link the request to the clear and appealing vision) 4) ใช้
ภาษาพูดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี (Use positive, optimistic language) 5) มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและผู้อ่ืน (Confident in one’s self) 6) มีความมุ่งมั่นในการลงมือกระท า (Determination 
in act) และ 7) มีความศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง (Faith in achievement) 
 จากงานวิจัย บทความ แนวความคิดของนักวิชาการและนักพัฒนาในแง่มุมต่าง  ๆ นั้น 
สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ “การสร้างแรงบันดาลใจ”ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการสร้างพลังและการกระท าให้เกิดการกระตุ้นการ
รับรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน การรู้ถึง
ความต้องการและแรงจูงใจของตนเองและผู้อ่ืน ท าให้เกิดการเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็น
ของผู้อื่น ซึ่งนิยามนี้เชื่อมโยงไปถึงตัวบ่งชี้ของ การสร้างแรงบันดาลใจ คือ การกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่ง
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน มีการรู้ถึงความ
ต้องการของตนเองและผู้อ่ืน และมีการเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  2.2.3.1.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม (Integrity) 
  นักวิชาการในต่างประเทศให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยถึงความส าคัญของการยึด
มั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในภาวะผู้น ากันอย่างแพร่หลายอาทิเช่น Moorman and Grover 
(2009) เสนอแนวความคิดท่ีว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในภาวะผู้น าที่มีผลต่อผู้ตามและจะ
ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับความไม่แน่นอนในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
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ชอบธรรมในภาวะผู้น าจะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความศรัทธาให้ผู้ตามปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง Bowes (2009) ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคือ ความ
สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่ตนเองพูดกับสิ่งที่ตนเองกระท า เป็นการจัดแนวระหว่างคุณค่าของคน 
ความเชื่อ ค าพูด และการกระท า ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 2) ความ
มีสัจจะเชื่อถือได้ (Keep a promise) 3) คู่ควรแก่ความไว้วาง (Trustworthiness) 4) มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  (Accountability)  5)  มีการตอบสนองต่อสถานการณ์หรื อสิ่ งต่ าง  ๆ ได้ดี 
(Responsiveness) 6) ท าในสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right thing) และ 7) มีความเคารพและเอาใจ
ใส่ผู้อ่ืน (Respectfulness) 
  Cece and Maniac (2010) ได้ให้นิยามไว้ว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคือ 
คุณสมบัติที่ครอบคลุมความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้และมีความแน่วแน่มั่นคงในหลัก
ศีลธรรมจรรยา ในมุมมองของภาวะผู้น าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมจะปรากฏออกมาเองใน
วิธีที่ผู้น าพูด แนะน า ชี้ทาง และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนร่วมในองค์การ และได้น าเสนอ 9 วิธีที่
น าไปสู่การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคือ 1) ตรวจสอบหลักการทางศีลธรรม 2) ประเมินระดับที่
คุณยึดมั่นในจรรยาบรรณของคุณเอง 3) สร้างค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม 4) ปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง 5) สร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารแบบเปิด และ 6) ยกย่องและชื่นชมสมาชิกที่
ประพฤติตนด ี
  Ibrahin (2013) ได้ให้นิยามของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมว่า เป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติของผู้น าที่ดีและก่อให้เกิดประสิทธิผล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะด ารงอยู่ภายในจิตใจและจิตใต้
ส านึกของปัจเจกบุคคลและเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ดังนั้นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกใน
องค์การจะสามารถรับรู้ได้ และเกิดความรู้สึกปลอดภัย มีเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้น าว่าจะสามารถน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จและเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้ และคู่ควรแก่ความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Hopkin (2009) ว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่
ส าคัญที่สุดของการเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นแนวคิดของความสอดคล้องของการกระท า ค่านิยม 
วิธีการ การวัดผล หลักการ ความคาดหวังและผลลัพธ์ การสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับความ
ไว้วางใจจะเติบโตผ่านปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับบุคคลในองค์การซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นใน
การท างานยิ่งขึ้น 
 Suggs (2007) ให้นิยามผ่านแนวคิดท่ีว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนั้นไม่ได้เป็น
เพียงแค่การมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เท่านั้น แต่หมายรวมถึงความสมบรูณ์ทั้งทางด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม ซึ่งได้เสนอ 3 ขั้นตอนในการปรับปรุงการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมของภาวะผู้น าไว้
ดังนี้ 1) การค้นหาส่วนที่ดีที่สุดส าหรับผู้อ่ืน 2) มีความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา และ  
3) มีความเคารพและเอาใจใส่ผู้อ่ืน Josephson (2011) ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของการยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรมคือ คุณภาพของผู้น าที่แสดงออกโดยมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จ าเป็นเพ่ือ
รักษาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราท าและสิ่งที่เราต้องท า โดยมี
องค์ประกอบของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมไว้คือ 1) มีความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรม
จรรยา 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต และ 3) ความมีสัจจะเชื่อถือได้ นอกจากนี้ Diversity MBA Magazine 
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(2010) น าเสนอบทความเกี่ยวกับผู้น าในองค์การธุรกิจว่า ส่วนมากมักจะไม่ตระหนักถึงการถูกจับตา
มองจากสมาชิกในองค์การ หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือแม้แต่จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อธุรกิจ
ด้วย องค์การและบริษัทเกือบจะทุกองค์การจะน าเสนอเฉพาะ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าของ
องค์การ หลักการเหล่านี้หากปราศจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วอาจจะท าให้เกิด
ช่องว่างทางจริยธรรมและท าให้ชุดของหลักการที่ได้ตั้งเอาไว้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งการ
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคือ ความครบถ้วนสมบรูณ์ในศีลธรรมจรรยา ในส่วนของการเป็นผู้น า
นั้นการยึดมั่นแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา มีความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้  และ
การปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาตามกฏเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับในทุกสถานการณ์ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญ 
 นอกจากนี้ ตามทัศนะของนักวิชาการในประเทศไทยก็ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยถึง
ความส าคัญของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในภาวะผู้น ากันเช่นกัน อาทิ บุศยมาศ แสงเงิน 
(2554) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมก็คือ การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วย  
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความมีสัจจะเชื่อถือได้ 3) มีความระลึกและรับผิดชอบในหน้าที่ และ  
4) มีความยุติธรรม ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2550) การรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรม แม้ไม่มีผู้ใด
หรือกฎหมายใดมาบังคับให้ต้องท า แต่บุคคลนั้นก็จะสมัครใจท าเองเพราะจิตใต้ส านึกแห่งคุณธรรมที่
มีอยู่ ดังนั้นการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม จึงเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง และมีความส าคัญต่อสังคม 
เพราะเป็นการรวมเอาคุณธรรมอ่ืน ๆ รวมเข้าไว้ด้วยแล้วในตัวเอง ท าให้ผู้ยึดมั่นจะต้องประพฤติตน
อยู่ในกรอบของคุณงามความดี กฎหมาย และศีลธรรมเสมอ โดยมีพ้ืนฐานคติธรรมคือ 1) การพูด
ความจริง (Truth) 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 3) มีความระลึกและรับผิดชอบในหน้าที่ 
(Sense of duty) 4) มีความอดกลั้น (Patience) 5) มีความยุติธรรม (Fair play) 6) มีความเคารพ
และเอาใจผู้อื่น (Consideration for other) 7) มีเมตตาธรรม (Kindness) 8) มีความกตัญญูกตเวที 
(Gratitude) 9) มีความสุภาพนุ่มนวล (Politeness) 10) มีความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (Respect for 
elder) 11) ความมีสัจจะเชื่อถือได้ (Promise) และ 12) จิตส านึกสาธารณะและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม (Public conscience) วิศรุต จินดารัตน์ (2549) น าเสนอบทความเกี่ยวกับการยึดมั่นในสิ่ง
ที่ถูกต้องชอบธรรมต่อภาวะผู้น าโดยให้นิยามว่า การเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเอง ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ท า
อย่างที่ตนเองได้สอนผู้อ่ืนให้รู้จักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือคุณธรรมน าทางชีวิต เป็นคนที่มีความ
จริงใจ ไม่ประนีประนอมหรือลดมาตรฐานคุณค่าแห่งตน ตัดสินใจโดยยึดค่านิยมที่ดีงาม มีความแน่ว
แน่และยึดมั่นในหลักศีลธรรม ท าในสิ่งที่ถูกต้องตามจริยธรรมอันดี ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
1) มีความรู้ผิดชอบชั่วดีและมีสติสัมปชัญญะ 2) มีความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา 3) มี
ความเสมอต้นเสมอปลาย และ 4) ความมีสัจจะเชื่อถือได้ 
 การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในแง่มุมที่มีต่อภาวะผู้น านั้น มีนักวิชาการเสนอ
บทความและองค์ประกอบส าคัญกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2554) เสนอ
แนวความคิดไว้ว่าบุคคลหนึ่งสามารถจะเป็นผู้น าได้ดีถึงแม้บุคคลนั้นจะไม่ได้มีต าแหน่งส าคัญใด ๆ 
ในสังคมก็ตาม เหตุเพราะว่าบุคคลนั้นมีการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ตนท าให้เกิดการยอมรับต่อบุคคลอ่ืน โดยประกอบไปด้วย 1) มีความยุติธรรม 2) มีความซื่อสัตย์
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สุจริต และ 3) มีความหนักแน่นมั่นคงในหลักแห่งศีลธรรมจรรยา นภวรรณ คณานุรักษ์ (2554) 
น าเสนอบทความของภาวะผู้น าองค์การที่มีพนักงานวิชาชีพ โดยกล่าวว่าผู้น าที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาจากผู้ตามได้อย่างเต็มใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) ความมสีัจจะเชื่อถือได้ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต และ 3) มีความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม” ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้ และความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา ซึ่ง
เชื่อมโยงไปถึงตัวบ่งชี้ของ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะ
เชื่อถือได้ และมีความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา 
 จากการศึกษางานวิจัย วรรณกรรม บาทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิง
ปฏิบัติการของ “ภาวะผู้น าพลังบวก” ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) การใช้หลักการด้าน
สุนทรียสาธก 2) การสร้างแรงบันดาลใจ และ 3) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ดังข้างต้นและ
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีที่กล่าวมาในข้างต้นมาท าการวิเคราะห์และอธิบายลักษณะส าคัญเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยและตัวบ่งชี้/ สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะ
ผู้น าพลังบวก ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ สาระเพื่อการวัดภาวะผู้น าพลังบวก 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. การใช้หลักการด้าน
สุนทรียสาธก 
(Appreciative 
inquiry)  
 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใช้กระบวนการ
สร้างบทสนทนาเชิงบวก เพ่ือเก็บ
รวบรวมและแบ่ งปั น เ รื่ อ ง ราวที่
ประสบผลส าเร็จ และปลูกฝังองค์
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ  

1) มีการสร้างกระบวนการ
สร้างบทสนทนาเชิงบวก  
2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
แบ่งปันเรื่องราวที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
3) มีการปลูกฝังองค์ความรู้และ
การสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ 

2. การสร้างแรง
บันดาลใจ
(Inspiration) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการสร้าง
พลังและการกระท าให้เกิดการกระตุ้น
กา ร รั บ รู้ ต่ อสิ่ ง ใ หม่  ๆ  และกา ร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเรียนรู้ถึง
ศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน การรู้ถึง
ความต้องการ และแรงจูงใจของ
ตนเองและผู้ อ่ืน ท าให้เกิดการเปิด

1) มีการสร้างพลังและการ
กระท าให้เกิดการกระตุ้นการ
รับรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
2) มีการสร้างพลังและการ
กระท าให้เกิดการเรียนรู้ถึง
ศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน  
3) มีการสร้างพลังและการ
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
กว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

กระท าให้เกิดการรู้ถึง ความ
ต้องการและแรงจูงใจของ
ตนเองและผู้อื่น  
4) มีการสร้างพลังและการ
กระท าให้เกิดการเปิดกว้างและ
เป็นกลางต่อความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

3. การยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม 
(Integrity) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะ
เชื่อถือได้ และความแน่วแน่มั่นคงใน
หลักศีลธรรมจรรยา  

1) มีการยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต  
2) มีการยึดมั่นในความมีสัจจะ
เชื่อถือได้  
3) มีการยึดมั่นในความแน่วแน่
มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา 

 
2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกและเส้นทางอิทธิพล 
 ในการศึกษาเพ่ือก าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะเหตุและผล (Cause and effect) 
ซึ่งจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก เพ่ือน าไปสู่
กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual framework) ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากแนวความคิดหลาย ๆ แหล่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Bosch (2005) ได้เสนอแนวความคิดผ่านบทความเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกและปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะผู้น าพลังบวกไว้ดังนี้ 1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) และ 
2) ทัศนคติในการใช้อ านาจร่วมกัน (Power with perspective) 
 Kelly (2011) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกที่ประสบความส าเร็จ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับรางวัลดีเด่นประจ าปีค.ศ.2009-2010 ในรัฐแคนซัส โดยก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในการศึกษาแบ่งเป็นทีมของคณะผู้บริหาร หัวหน้าสมาคมครูและผู้ปกครอง และ
หัวหน้าทีมพนักงาน โดยวิธีการศึกษาเป็นไปในเชิงคุณภาพและการเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จของแต่ละบุคคล และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จมี
ดังนี้ 1) ทักษะภาวะผู้น า (Leadership skills) 2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)  
3) ความไว้วางใจ (Trust) 4) นโยบายขององค์การ (Organization policy) และ 5) โอกาสในการ
พัฒนา (Opportunity to improve) 
 Afshari et al. (2012) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทของภาวะผู้น าที่
จะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติและปรับใช้ในสถานศึกษา มีกลุ่มเปูาหมายในการศึกษา
คือคณะผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเตหะราน จ านวน 320 แห่ง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบโมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้บริหารในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติและปรับใช้ในองค์การ คือ 1) ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 
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(Professional development skill) 2) ความรู้และความช านาญ (Knowledge and expertise) 
และ 3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) 
 Allen (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าพลังบวกกับการพัฒนาประสิทธิผล
ของหน่วยงานการให้บริการสาธารณะ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าพลังบวกเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
วางไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าพลังบวก ได้แก่ 
1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) 2) การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
problem solving) 3) ความรู้และความช านาญ (Knowledge and expertise) 4) การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous improvement) และ 5) ความร่วมมือของคนในองค์การ (Collaboration) 
 Mullick et al. (2012) ได้ศึกษาวิจัยแนวความคิดภาวะผู้น าในโรงเรียนเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติของภาวะผู้น าพลังบวกส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวมในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศบังกลาเทศ โดยก าหนดกลุ่มศึกษาเป็นทั้งระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับอาจารย์ผู้สอนใน
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โดยมีเปูาหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยของแนวความคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าพลังบวกท่ีมีต่อการพัฒนาโรงเรียนระหว่างกลุ่มเปูาหมายระดับผู้บริหารและกลุ่มเปูาหมาย
ระดับอาจารย์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกมีดังนี้ 1) การก าหนดทิศทางของภาวะ
ผู้น า (Determining direction leadership) 2) การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ (Supporting 
professional development) 3) การออกแบบองค์การ (Designing the organization) และ  
4) การเรียนรู้ (Learning) 
 Weegar (2013) งานวิจัยของ Weegar ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าพลังบวกในวิทยาลัย
ในเขตตะวันตกของประเทศแคนนาดาโดยคัดเลือกคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยจ านวนทั้งหมด 25 
วิทยาลัย การค้นคว้าวิจัยมีจุดหมายในการยืนยันเชิงประจักษ์ว่า ภาวะผู้น าพลังบวกมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น าในสถาบันการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาในสถานที่นั้น  ๆ 
ต่อไป และได้สรุปว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกในงานวิจัยนี้คือ 1) ความร่วมมือของ
บุคคลในองค์การ (Collaboration) 2) หลักจริยธรรม (Ethical) และ 3) ทัศนคติในการใช้อ านาจ
ร่วมกัน (Power with perspective) 
 Fifield (2013) ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกในโรงเรียน โดยการศึกษาวิจัยมี
จุดมุ่งหมายในการค้นหาวิธีและความเข้าใจเกี่ยวกับความส าเร็จของภาวะผู้น าพลังบวกที่จะสามารถ
ใช้ได้อย่างยั่งยืนในโรงเรียนของศตวรรษที่ 21 การศึกษาวิจัยเป็นไปในเชิงคุณภาพ โดยผู้เข้าร่วมใน
การวิจัยเป็นทีมผู้บริหารหลักของโรงเรียนในกัวเตมาลา ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าพลังบวกดังต่อไปนี้ 1) ความร่วมมือของคนในองค์การ (Collaboration) 2) ประสบการณ์
ภาวะผู้น า (Leadership experience) 3) ความศรัทธาของคนในองค์การ ( Belief-based) และ  
4) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) 
 Uusiautti (2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระท าที่มุ่งเน้นมุมมองในการดูแลภาวะ
ผู้น าพลังบวกให้ประสบความส าเร็จ โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพต่อประสบการณ์ภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา มีเปูาหมายในการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกที่
ประสบความส าเร็จ พบว่า มีปัจจัยดังนี้ 1) ทักษะภาวะผู้น า (Leadership skills) 2) ประสบการณ์
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ภาวะผู้น า (Leadership experience) 3) การพัฒนาตนเอง (Self–development) 4) หลัก
จริยธรรม (Ethical) และ 5) ความศรัทธาของคนในองค์การ (Belief–Based) 
 Bempah et al. (2014) ได้ศึกษาวิจัยถึงลักษณะร่วมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
พลังบวก โดยการวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจากสองประเทศที่มีความแตกต่างทางทั้งด้าน
สังคมและวัฒนธรรม และรวบรวมตัวอย่างมาจากกลุ่มองค์การ 3 องค์การหลักในแต่ละประเทศ 
ได้แก่ กลุ่มองค์การเอกชน กลุ่มองค์การเพ่ือสิทธิมนุษยชน และกลุ่มองค์การทางการศึกษา พบว่า มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าพลังบวกร่วมกันคือ 1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)  
2) ความรู้และความช านาญ (Knowledge and expertise) 3) ทักษะภาวะผู้น า (Leadership 
skills) 4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) และ 5) ความไว้วางใจ (Trust) 
 Ingleton (2014) ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาภาวะผู้น าในกลุ่มของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อประสบการณ์ภาวะผู้น าพลังบวก พบว่า แบบของภาวะผู้น าพลังบวกช่วยให้ชีวิต
ความเป็นผู้น าของพวกเขาประสบความส าเร็จ และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการพัฒนา
ภาวะผู้น าพลังบวก โดยวิธีการศึกษาวิจัยเป็นไปในเชิงคุณภาพของการเก็บร่วมรวบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาตัวอย่าที่ประสบความส าเร็จในด้านการเป็นผู้น าและได้รับการยกย่องจาก
นักศึกษาอ่ืน จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกคือ 1) ทักษะภาวะ
ผู้น า (Leadership skills) 2) ประสบการณ์ภาวะผู้น า (Leadership experience) 3) การเรียนรู้ 
Learning)  4)  การพัฒนาตนเอง (Self–development)  5)  ปฏิสัมพันธ์ทางสั งคม (Social 
interaction) และ 6) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
 Stocker et al. (2014) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าพลังบวก
กับสวัสดิภาพในการท างานของพนักงานที่มีผลส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์การ เหตุผลเชิงทฤษฎี
ของวิธการศึกษาวิจัยอยู่ในกรอบแนวคิดที่เน้นด้านความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าพลังบวกกับบทบาท
ในการกระตุ้นการเห็นคุณค่าในตนเองต่อผู้อยู่ในหน่วยงานของตน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มพนักงาน
ระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปจากบริษัทเอกชนซึ่งมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพจ านวนทั้งหมด  
139 คน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกคือ 1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
interaction) 2) ประสบการณ์ภาวะผู้น า (Leadership experience) 3) ความไว้วางใจ (Trust) 4) การ
สนับสนุนและความเคารพนับถือ (Support and respect) และ 5) ความร่วมมือของคนในองค์การ 
(Collaboration) 
 จากผลงานศึกษาวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าพลังบวกอันน าไปสู่โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Model 
conceptualization) โดยคัดสรรตัวแปรที่ส าคัญและน ามาจัดระบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
สาเหตุเพ่ือแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยข้างต้น ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 การสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ภาวะผู้น าพลังบวก 
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1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
interaction) 

           8 

2. ความร่วมมือของบุคคลในองค์การ
(Collaboration) 

           4 

3. ประสบการณ์ภาวะผู้น า 
(Leadership experience) 

           4 

4. ทักษะภาวะผู้น า  
(Leadership Skills) 

           4 

5. ความรู้และความช านาญ 
(Knowledge and expertise) 

           3 

6. ความไว้วางใจ (Trust)            3 
7. หลักจริยธรรม (Ethical)            2 
8. ทัศนคติในการใช้อ านาจร่วมกัน 
(Power with perspective) 

           2 

9. ความศรัทธาของคนในองค์การ 
(Belief – Based) 

           2 

10. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous improvement) 

           2 

11. การเรียนรู้ (Learning)            2 
12. การพัฒนาตนเอง  
(Self – development) 

           2 

13 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 
(Professional development 
skill) 

           1 

14. การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative problem sloving) 
 

           1 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ภาวะผู้น าพลังบวก 
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15. นโยบายของค์การ 
(Organization policy) 

           1 

16. โอกาสในการพัฒนา  
(Opportunity to improve) 

           1 

17. ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) 

           1 

18. การก าหนดทิศทางของภาวะ
ผู้น า(Determining direction 
leadership) 

           1 

19. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
(Supporting professional 
development) 

           1 

20. การออกแบบองค์การ 
(Designing the organization) 

           1 

21. การสนับสนุนและความเคารพ
นับถือ (Support and respect) 

           1 

รวมองค์ประกอบ 2 5 3 5 4 4 5 3 5 6 5 47 
 
 จากตารางที่ 2.3 แสดงผลจากการสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกที่
เป็นปัจจัยตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) ในตารางที่ 2.3 พบว่า มีจ านวน 21 
ปัจจัย แต่การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual 
framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากปัจจัยความถี่ระดับสูง คือ องค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่ตั้งแต่ 
4 ขึ้นไป แต่เนื่องจากเกณฑ์ความถี่ขององค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 6 ขึ้นไป มีเพียง 1 องค์ประกอบ ผู้วิจัย
จึงจ าเป็นต้องปรับเกณฑ์การพิจารณาให้เหมาะสม (ในที่นี้คือค่าความถ่ีตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) พบว่า มี 4 
ปัจจัย คือ 1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) 2) ความร่วมมือของบุคคลในองค์การ 
(collaboration) 3) ประสบการณ์ภาวะผู้น า (leadership experience) และ 4) ทักษะภาวะผู้น า 
(leadership skills) 
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 2.3.1 เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก 
 จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก 4 ปัจจัย ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1.1 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความร่วมมือของบุคคลในองค์การ 
  Flippo, 1996 อ้างถึงใน จรูญ ทองถาวร, 2537) ให้ความหมายว่า ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมคือ การรวมคนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้บังเกิดผลของงานอันเป็นที่น่าพอใจ Davis (1957) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
เป็นรูปแบบการจูงใจบุคคลในกลุ่มเพ่ือท าให้เกิดการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลอันเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ 
ประยรู ทองสุวรรณ (2530) อธิบายว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเรื่องที่ว่า ด้วยพฤติกรรมของคน
ที่มาเกี่ยวข้องกัน มีการท างานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของคนใน
องค์การให้ด าเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย นอกจากนี้ เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ์ (2520) ยังได้เสนอทฤษฎีการสร้างและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือประสิทธิผลใน
การท างานขององค์การ พบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญอยู่ 3 ประการคือ 1) การให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
2) การให้ความร่วมมือของคนในองค์การ และ 3) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 สถาบันการศึกษาจัดว่าเป็นหนึ่งองค์การที่ประกอบด้วยกลุ่มของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน มีจุดหมายที่แน่นอน ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนใน
องค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2534) ซึ่งสอดคล้องกับHicks 
(1998) ว่า องค์การคือโครงสร้างที่จัดท าขึ้นอย่างมีกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ท าให้เกิดการปฏิบัติหรือการร่วมมือกันของคนในองค์การ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Mooney and Reiley (2004) ว่า 
องค์การเกิดข้ึนจากกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกันของคนในองค์การในการท างานจนน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ องค์การ
จะประกอบไปด้วยหน้าที่ หรือภาระกิจที่สัมพันธ์และสอดคล้องประสานกันอย่างแนบแน่น จนมี
ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ  
 ในสังคมมนุษย์การปฏิสัมพันธ์มักจะมีมากมายหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบมีกระบวนการ
และวิธีการไม่เหมือนกัน ซึ่ง (ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์, 2517; อุทัย หิรัญโต, 2519, อ้างถึงใน ชัยวุฒิ  
เจริญสุข, 2544) ได้สรุปรูปแบบแห่งการปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีการให้ความร่วมมือของคนในองค์การเป็น
หนึ่งกระบวนการที่สรุปออกมาได้สอดคล้องกันว่า การให้ความร่วมมือของคนในองค์การ 
(Collaboration) เป็นการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มคนเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องเกิดมา
จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้น ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนในองค์การ เนื่องจาก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นกระบวนการที่ เป็นไปอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แ น่นอน ก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายขององค์การได ้
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  2.3.1.2 ทักษะภาวะผู้น าและความร่วมมือของคนในองค์การ 
  ทักษะภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการปรับกระบวนการการท างานเพ่ือให้บรรลุ
ประสิทธิผลขององค์การแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์การด้วย ทักษะภาวะ
ผู้น านั้นถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าในการที่จะน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะต้องให้ความมั่นใจ 
เพ่ือการยอมรับของคนในองค์การ อันจะน าไปสู่ความไว้วางใจระหว่างกัน ผู้น าจะต้องมุ่งเน้นเรื่อง
ของการสื่อความให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทักษะภาวะผู้น าที่ดีนั้นถือว่าเป็น
รากฐานที่ส าคัญยิ่งในการสร้างพันธะสัญญา (Commitment) และจะท าให้เกิดความร่วมมือของคน
ในองค์การ (Collaboration) ในที่สุด (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2541) 
  ศิริพร พูนชัย (2546) ผู้น าและภาวะผู้น ากับการบริหารการพยาบาล ความเป็นผู้น า
เป็นหน้าที่หนึ่งในหลาย ๆ หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้น ากับผู้บริหารจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือ ผู้บริหารเป็นต าแหน่งที่เกิดขึ้นในองค์การ มีอ านาจโดยต าแหน่งและได้รับความคาดหวังใน
หน้าที่เฉพาะเจาะจง จะมุ่งเน้นที่การควบคุม การตัดสินใจ และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้น าไม่
ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ส่วนผู้น าจะเน้นที่กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และการใช้อ านาจกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะภาวะผู้น าเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผู้บริหาร เพราะทักษะภาวะผู้น าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งจะน าพาบุคลากรในองค์การด าเนินงานไปตามทิศทางที่ องค์การ
ได้ก าหนดไว้ด้วยดี ในขณะที่ ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2553) เสนอบทความเก่ียวกับทักษะภาวะผู้น ากับ
การท างานเป็นทีม ไว้ว่า ทักษะภาวะผู้น าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สามารถมีอิทธิพลและน าพาบุคคล
ในองค์การ โดยก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมที่เน้นในการสนับสนุนสมาชิกขององค์การให้ปฏิบัติต่อ
กันเสมือนเพ่ือนร่วมงานที่ไม่ใช่คู่แข่ง เพ่ือลดความแตกต่าง สร้างบรรยากาศที่ดี  สร้างการ
ติดต่อสื่อสารภายในทีมที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือของคนในองค์การ
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความส าเร็จขององค์การ อย่างไรก็ตาม ทักษะ
ภาวะผู้น าจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ส าคัญ คือ การให้ค ามั่นสัญญาที่สามารถท าได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
รากฐานของทักษะภาวะผู้น า ในโลกที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ทักษะภาวะผู้น าถือเป็นศิลปะ
ความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งทีมงาน และเรียนรู้ที่จะท างานเป็นทีม ผู้น าที่เรียนรู้จะท างานร่วมกันเป็น
ทีมมากกว่าสั่งการออกมาเป็นค าสั่งซึ่งจะมองที่คุณค่าของความส าเร็จของทีมมากกว่าค านึงผลลัพธ์
ส่วนบุคคล จึงอาจกล่าวได้ว่า ทักษะภาวะผู้น าเป็นทักษะความช านาญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือของ
คนในองค์การ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการแข่งขันต่อไป Ulrich (1996) 
 ดังนั้น ปัจจัยทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนในองค์การของผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากทักษะภาวะผู้น าเป็นศิลปะความเชี่ยวชาญในการสร้างความเชื่อมั่น และ
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเรียนรู้ที่จะท างานกันเป็นทีม ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือของคนในองค์การ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามเปูาหมายขององค์การในทิศทางเดียวกัน 
  2.3.1.3 ประสบการณ์ภาวะผู้น าและทักษะภาวะผู้น า 
  Trewatha and Newport (1982) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ทางการบริหารองค์การ สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งภาวะผู้น าโดยทั่วไปมักแบ่งได้
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เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะผู้น าอย่างเป็นทางการซึ่งเกิดจากการแต่งตั้งและภาวะผู้น าอย่างไม่เป็น
ทางการ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์) ภาวะผู้น าที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนั้นนอกจากจะ
ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ตามแล้วยังต้องค านึงถึงความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การด้วย ส่วน
ภาวะผู้น าแบบไม่เป็นทางการมักค านึงถึงความพึงพอใจของสมาชิกเป็นอันดับแรก ดังนั้น จะเห็นได้
ว่า ความแตกต่างของผู้น าทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่
กับขอบเขตของบทบาทของแต่ละคน ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าใครจะท างานในต าแหน่งหรือหน้าที่ใดก็
สามารถแสดงทักษะภาวะผู้น าได้หากบุคคลนั้นแสดงบทบาทการน า และมีผู้ที่ท าตาม ดังนั้น ในทุก
องค์การภาวะผู้น าที่ประสบความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะภาวะผู้น า
ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ภาวะผู้น า ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ และการสังเกตรวบรวม ซึ่งสอดคล้อง
กับ (Ulrich, 1996) ว่า ทักษะภาวะผู้น าถูกจัดระเบียบมาแล้วให้แต่ละคนมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ทักษะภาวะผู้น าจึงเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ภาวะผู้น า และน ามาจัดรูปแบบ
วิสัยทัศน์และนโยบาย เพ่ือตอบสนองต่อเปูาหมายของอค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กุลรัศม์ิ สิริกรวุฒิพงศ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนในองค์การ และได้กล่าวสรุปไว้ว่า ภาวะผู้น า
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ เนื่องจากผู้น าต้องก าหนดปัญหา ตัดสินใจ 
วางแผน และรับผิดชอบต่อความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้นั้นทักษะภาวะ
ผู้น าเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด และทักษะภาวะผู้น าเป็นทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการ
ฝึกฝนประสบการณ์ภาวะผู้น าที่ได้สั่งสมมา เพ่ือน ามาเป็นกลยุทธ์ในการน าองค์การให้ปฏิบัติงานให้
บรรลุเปูาหมาย ทักษะภาวะผู้น านั้นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ แต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่
ค่อย ๆ ปั้นปรุงแต่งขึ้นมา และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือประสบการณ์ภาวะผู้น าที่เกิดจากการอบรม ฝึกฝน 
และสั่งสมอย่างเป็นกิจลักษณะ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2540) 
  ขณะที่ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าและทิศทาง
ใหม่เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทย โดยศึกษาภาวะผู้น าของกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเพ่ือค้นหา
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ และน าไปเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือวัดภาวะผู้น า พบว่าหนึ่งใน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ คือ ทักษะภาวะผู้น าที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่
แสดงออกซ่ึงการมีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ทักษะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากประสบการณ์ภาวะผู้น าในการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาขององค์การ 
เรียนรู้และสั่งสม แล้วจึงน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดเป็นทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นตามแต่สถานการณ์ 
นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจิรญวงศ์ศักดิ์ (2550) เสนอบทความเกี่ยวกับภาวะผู้น าสร้างได้ในวัยเยาว์ไว้
ว่า การพัฒนาภาวะผู้นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในการสั่งสมประสบการณ์ภาวะผู้น า ความรู้ความ
เข้าใจ การหล่อหลอมลักษณะชีวิต และการฝึกฝนทักษะในด้านต่าง  ๆ เป็นระยะเวลานาน ทักษะ
ภาวะผู้น าจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่การอ่านหนังสือพัฒนาทักษะ หรือจากการไปอบรมนั่งฟัง
บรรยายในห้องเรียนแต่เพียงเท่านี้ 
 นอกจากนี้ เรื่องทัศนะการพัฒนาภาวะผู้น าและโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น า ว่า การพัฒนา
ภาวะผู้น าระดับบุคคล (individual) ในรูปแบบดั้งเดิมเน้นการพัฒนาความสามารถ (abilities) และ



44 
 

ทัศนคติ (attitudes) ของตัวบุคคล โดยถือว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเป็น
ผู้น า แต่ทุกคนก็สามารถพัฒนาภาวะผู้น าจากการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (classroom-style 
training) ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน จะช่วยให้ทราบได้ว่าอะไรคืออะไรในการที่จะเป็นผู้น าที่ดี แต่การรู้
ว่าจะท าอะไร (know what to do) กับการท าในสิ่งที่รู้ (do what you know) ให้ผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน การฝึกอบรมแบบชั้นเรียนได้ผลเพียงประมาณ 15% ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้วย ทั้งนี้ 
การพัฒนาทักษะภาวะผู้น าระดับบุคคลที่ประสบผลส าเร็จจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร 3 ประการคือ  
1) ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนรู้ในแต่ละบุคคล เช่น การจูงใจเพ่ือการเรียนรู้ แรงขับเพ่ือความส าเร็จ
อยู่ในระดับสูง และคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ การควบคุมอ านาจใน
ตน และการก ากับตนเอง 2) การบูรณาการประสบการณ์เพ่ือการพัฒนา ให้มีการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ ให้ผู้ได้รับการพัฒนามีการรับรู้ในศักยภาพของตนเอง และ ให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์
ถึงความปรารถนาในอนาคตขององค์การได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) 
 ดังนั้น ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น าจึงมีอิทธิพลกับทักษะภาวะผู้น า เนื่องจากการสั่งสม 
การเรียนรู้ การสังเกตจากประสบการณ์ภาวะผู้น าที่ได้ประสบมานั้น สามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละ
สถานการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือวางแผน ก่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะของทักษะภาวะผู้น าใน
แต่ละบุคคลเพื่อน าองค์การให้บรรลุเปูาประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
 จากแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถสรุปเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก ดังแสดง
ในตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ผู้ศึกษา / ผู้วิจัย 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(social interaction) 

ความร่วมมือของคนในองค์การ 
(collaboration) 

Mooney and Reiley (2004),  
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2520),  
ประยรู ทองสุวรรณ (2530) 

ทักษะภาวะผู้น า 
(leadership skills) 

ความร่วมมือของคนในองค์การ 
(collaboration) 

ประพันธ์ ผาสุขยืด (2541),  
ศิริพร พูนชัย (2546),  
ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2553) 

ประสบการณ์ภาวะผู้น า 
(leadership experience) 

ทักษะภาวะผู้น า 
(leadership skills) 

Trewatha and Newport 
(1982), กุลรัศมิ ์สิริกรวุฒิพงศ์ 
(2553) 

  
 จากตารางที่ 2.4 แสดงเป็นเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก
จากผลการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
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ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
แฝง ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
 

 
 
หมายเหตุ     แทนความสัมพันธ์ที่เป็นอิทธิพลทางตรง  
    แทนความสัมพันธ์ที่เป็นอิทธิพลทางอ้อม 

 
ภาพที่ 2.5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก 

 
2.4 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 ดังกล่าวในตอนต้นว่า ในการวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ทัศนะของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการ
วิจัย เพ่ือจะน าไปสู่การศึกษาและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
ตามล าดับดังนี้ 
 Kelly and Thibaut (1959) ในการพยายามท าความเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม Kelly and Thibaut ได้ดัดแปลงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น ด ารงอยู่ หรือ ยุติ ขึ้นอยู่กับ
การที่แต่ละบุคคลวิเคราะห์ถึงประโยชน์และผลเสียที่จะได้รับ การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเกิดในระดับจิตใต้ส านึก และจะมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล 
บุคคลจะมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีและมากขึ้น ถ้าหากประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจ
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ร่วมกัน (satisfaction) 2) ความเอ้ือเฟ้ือ (generousness) 3) ความไว้วางใจ (trust) 4) บรรทัดฐาน
และค่านิยม (Norms and values) และ 5) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน (sheared objectives)  
 Chung (2013) ศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่นิยม
สังคมออนไลน์ (Social network) โดยประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจ านวนทั้งสิ้น 160 
คน ช่วงอายุ ระหว่าง 19-70 ปี ระดับการศึกษามากกว่าชั้นปัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า องค์ประกอบที่
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน (shared objectives) 2) ความ
ไว้วางใจ (trust) 3) การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน (acceptance from the others) 4) ความพึง
พอใจร่วมกัน (satisfaction) และ 5) แรงจูงใจทางสังคม (social motives)   
 Martinez and Calvo (2014) ท าการศึกษาวิจัยองค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมเชิงบวกในสถานศึกษา โดยใช้ทฤษฎีทางความสามารถ (Capability approach) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกและวัฒนธรรมของการศึกษามา โดยมีหลักการ
ส าคัญส าหรับโมเดลทางการศึกษานี้บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยน และความสัมพันธ์
ภายในอันจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเคารพและชื่นชมซึ่งกันและกัน องค์ประกอบในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ประสบความส าเร็จในกลุ่มนักศึกษาทั้งเพศหญิงและเพศชาย พบว่า ได้แก่  
1) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) 2) การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน (acceptance from the 
others) 3) ความต้องการการผูกพันกับผู้อ่ืน (relationship) 4) การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
(respect) และ 5) ความไว้วางใจ (trust) 
 วิชิต เทพประสิทธิ์ (2549) เสนอบทความเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับการเรียนรู้ว่า 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลในกลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนนิยมสร้าง
ความสัมพันธ์ในห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) การติดต่อสื่อสาร 2) แรงจูงใจทาง
สังคม 3) ความไว้วางใจ และ 4) ความสามัคคี 
 คณิตพันธุ์ ทองสืบสาย (2552) ศึกษาวิจัยผลการสร้างแบบวัดความฉลาดทางสังคม
ส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดชนิดมาตรวัดประมาณค่า และแบบวัด
สถานการณ์ โดยแบบวัดทั้งสองชนิดมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัย 2 ด้าน คือ ด้านการตระหนักรู้ทาง
สังคมและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกับบุคคลอ่ืน 2) การแสดงตน 3) การชี้น าพฤติกรรม
ของบุคคล และ 4) การค านึงถึงผู้อ่ืน 
 มงคล มาลี (2553) ศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการสอนความร่วมมือกลุ่มสังคมครอบครัว มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงพฤติกรรมทางสังคมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า 
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยสรุปองค์ประกอบของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนี้ 1) การติดต่อสื่อสาร 2) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 3) ความพึงพอใจที่มี
ร่วมกัน 4) การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และ 5) ความสามารถและความรู้ที่มีร่วมกัน 
 ประหยัด จิระวรพงศ์ (2553) เสนอบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับการบูรณาการไอซีที
ส าหรับครู มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมและแนวทางในการบูรณาการจาก
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ตลอดทั้งเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะเนื้อหาการเรียนการสอน การ
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเทคโนโลยี โดยในส่วนของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นได้สรุปองค์ประกอบที่
ส าคัญ อันได้แก่ 1) การติดต่อสื่อสาร 2) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 3) แรงจูงใจทางสังคม และ  
4) เครือข่ายทางสังคม 
 นันทิยา สีมาพันธ์ (2555) ท าการศึกษาวิจัยประมวลเอกสารปัจจัยเชิงสาเหตุทางด้าน
จิตใจและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 
โดยมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาวิจัยนี้ได้น าเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนี้ 1) แรงจูงใจทางสังคม 2) การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 3) ความไว้วางใจ 
4) ความพึงพอใจที่มีร่วมกัน 5) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และ 6) บรรทัดฐานและค่านิยม 
 วีระพงศ์ จันทร์สนาม (2555) เสนอบทความวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและข้อเสนอ
การวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติเสมือน ซึ่งเป็นเครือข่ายของบุคคลที่แลกเปลี่ยนความ
สนใจร่วมกันโดยผ่านการสื่อสารทางออนไลน์ หนึ่งในปัจจัยความส าเร็จส าหรับชุมชนนักปฏิบัติ
เสมือน คือ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งได้น าเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยไว้ดังนี้  
1) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 2) บทบาทและหน้าที่ 3) ความไว้วางใจ 4) แรงจูงใจทางสังคม และ  
5) บรรทัดฐานและค่านิยม 
 นิกร ยาสมร (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถใน
การจัดการความรู้ และความส าเร็จขององค์การของธุรกิจสปา ในประเทศไทย โดยเป็นการทดสอบ
เป็นเชิงประจักษ์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจสปา ในประเทศไทย จ านวน 48 บริษัท ใช้
แบบสอบถามและวิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบ พบว่า องค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย 1) ความไว้วางใจ  
2) การติดต่อสื่อสาร และ 3) การท างานประสานกัน 
 องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical 
framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 การสังเคราะห์องค์ประกอบส าหรับการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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1. ความไว้วางใจ            7 
2. วัตถุประสงค์ที่มี
ร่วมกัน 

          6 

3. แรงจูงใจทางสังคม           5 
4. ความพึงพอใจร่วมกัน           4 
5. การได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่น 

          4 

6. การติดต่อสื่อสาร           4 
7. บรรทัดฐานและ
ค่านิยม 

          3 

8. ความเอ้ือเฟ้ือ           1 
9. ความกระตือรือร้น           1 
10. ความต้องการการ
ผูกพันกับผู้อ่ืน 

          1 

11. การให้ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน 

          1 

12. ความสามัคคี           1 
13. การเข้าร่วมกับ
บุคคลอื่น 

          1 

14. การแสดงตน           1 
15. การชี้น าพฤติกรรม
ของบุคคล 

          1 

16. การค านึงถึงผู้อื่น           1 
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องค์ประกอบของ 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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17. ความสามารถและ
ความรู้ที่มีร่วมกัน 

          1 

18. เครือข่ายทางสังคม           1 

19. บทบาทและหน้าที่           1 
20. การท างาน
ประสานกัน 

          1 

รวมองค์ประกอบ 5 5 5 4 4 5 4 6 5 3 46 

  
 จากตารางที่ 2.5 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจ านวน 20 องค์ประกอบ แต่ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบความถี่ในระดับสูง คือองค์ประกอบที่มีค่ารวม
ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป (ในที่นี้คือ ความถ่ีตั้งแต่ 5 ขึ้นไป) ได้องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความ
ไว้วางใจ 2) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และ 3) แรงจูงใจทางสังคม แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.6 
 

 
ภาพที่ 2.6 โมเดลการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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 จากภาพที่ 2.6 แสดงโมเดลการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ความไว้วางใจ (trust) วัตถุประสงค์
ที่มีร่วมกัน (shared objectives) และ แรงจูงใจทางสังคม (social motives) โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบ ที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบดังหัวข้อที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้ 
 2.5.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ /สาระการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (trust) 
  2.5.1.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความไว้วางใจ 
  ความไว้วางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระท าต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวกที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่นไขของความเสี่ยงและการพ่ึงพากัน Mayer, Davis and 
Schoorman (1995) ความไว้วางใจ ในที่ท างานมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ความตั้งใจต่อความไว้วางใจ
และความเปิดเผยต่อผู้อ่ืน (Gillespie and Dober, 2003) ความไว้วางใจเป็นทั้งความเชื่อ (belief) 
การตัดสินใจ (decision) และการกระท า (action) (Dietz, Hartog and Deanne, 2006) 
  การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจได้มีนักวิชาการสนใจศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1980 Creed and Miles (1996) ซึงในยุคแรกนักวิจัยเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การ สนใจศึกษา
ความมุ่งหมายและแรงจูงใจความไว้ใจ ปัจจุบันนักวิจัยมุ่งสนใจศึกษาด้าน พฤติกรรมเป็นหลัก 
Lewicki and Bunker (1996) ความไว้วางใจเป็นความรู้ที่กว้างขวาง ทั้งเป็นแนวคิดที่ส าคัญ ใน
การศึกษาเพราะความไว้วางใจ สร้างความร่วมมือของมนุษย์และเป็นกุญแจส าคัญต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และองค์การ 
  Rotter (1971) ได้ให้นิยามของความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือทั้งด้านค าพูด การกระท า ค ามั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือ
กลุ่มซึ่งจะสามารถท าให้เกิดความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Mcallister (1995) ว่า ความไว้วางใจ 
เป็นสิ่งที่บุคคลมีความม่ันใจ ตั้งใจ และคาดหวัง ต่อการกระท าท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของค าพูด การกระท า 
และการตัดสินใจ ของบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ Golembiewski and Mcconkie (1975) ได้ให้นิยาม
ความหมายของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจแสดงถึงความพ่ึงพาอาศัยกันหรือความมั่นใจในบาง
สถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวังผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึง 
ความเสี่ยงบางประการต่อความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับและความไว้วางใจแสดงถึง บางระดับของ
ความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ Mishra (1996) กล่าวว่า ความไว้วางใจ เป็นความเต็มใจของบุคคลที่มี
ความมั่นคงต่อบุคคลอ่ืน โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้
ความสนใจ และให้ความน่าเชื่อถือ และ Marshall (2000) ได้ให้นิยามว่า ความไว้วางใจเป็นผล
สะท้อนที่เกิดจากความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของบุคคลที่มีต่อลักษณะและความสามารถของบุคคลอ่ืน 
  นอกจากนี้ Mayer, Davis and Schoorman (1995) ยังได้เสนอโมเดลที่เป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านความไว้วางใจ โดยเสนอว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจ (trust factors) หรือลักษณะปัจจัยของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจหรือที่เรียกว่า 
คุณลักษณะที่น่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา (trustworthiness) ที่ปรากฏบ่อย 3 ปัจจัย คือ 1) 
สมรรถนะในการท างาน 2) ความเมตตากรุณา และ 3) การยึดถือหลักคุณธรรม ซึ่งอธิบายว่า 
ความสามารถ เป็นกลุ่มของทักษะต่าง ๆ สมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษที่บุคคลหรือกลุ่มมี
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ความสามารถสูงในทักษะบางสาขา สามารถท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจในงานที่ยากที่เกี่ยวข้องกับสาขา
นั้น ส่วนความเมตตากรุณาเป็นขอบเขตที่บุคคลที่ถูกไว้วางใจได้รับการเชื่อว่า ต้องการจะท าแต่สิ่งที่ดี 
ๆ ให้แก่บุคคลที่ให้ความไว้วางใจ และการยึดถือหลักคุณธรรมนั้น เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของผู้ที่ให้
ความไว้วางใจยอมรับต่อบุคคลที่ถูกไว้วางใจด้วยความเชื่อว่า บุคคลที่ถูกไว้วางใจมีจิตส านึกที่ดี มี
การกระท าที่คงเส้นคงวา มีการสื่อสารที่ดี น่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับ Burke et al. (2007) ที่แสดงถึง
ปัจจัยเหตุของความไว้วางใจไว้ 3 ปัจจัย คือ 1) สมรรถนะในการท างาน 2) ความเมตตากรุณา และ 
3) การยึดถือหลักคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Dietz, Hartog and Deanne (2006) เสนอว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความไว้วางใจ ประกอบด้วย 1) การยึดถือหลักคุณธรรม 2) ความเปิดเผย 3) ความซื่อสัตย์ 
4) ความเมตตากรุณา 5) สมรรถนะในการท างาน และ 6) ความมั่นคงของพฤติกรรม 
  งานวิจัยของ Knoll (2007) พบว่า การยึดหลักคุณธรรม ความเมตตากรุณา และ
สมรรถนะในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา โดยการยึดหลัก
คุณธรรมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชามากที่สุด รองลงมา คือ ความเมตตา
กรุณา และสรรถนะในการท างานตามล าดับ รวมทั้งยังพบว่า การยึดหลักคุณธรรม ความเมตตา
กรุณา และสมรรถนะในการท างานมีอ านาจพยากรณ์ต่อความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย 
  ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2541) ศึกษาความไว้วางใจภายในองค์การภาครัฐ และได้
สรุปนิยามความหมายของความไว้วางใจว่า เป็นความเชื่อมั่น เชื่อถือ การให้การยอมรับหรือความ
คาดหวังในทางบวกของบุคลากรขององค์การคนหนึ่งต่อบุคลากรคนอ่ืนว่าจะเป็นที่พ่ึงพิง โดยการ
ปฏิบัติที่คาดหวังนั้นเป็นสิงที่เอ้ือต่อบุคลอ่ืน และเอ้ือต่อความส าเร็จในเปูาหมายองค์การ โดยมีปัจจัย
ในการสร้างความไว้วางใจที่ส าคัญ คือ 1) สมรรถนะในการท างาน 2) การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
3) ความเปิดเผย 4) ความมั่นคงของพฤติกรรม 5) การรักษาในค ามั่นสัญญา 6) การดูแลเอาใจใส่ 
และ 7) การให้เกียรติผู้อ่ืน 
  พิณทิพา บุณยะรัตเวช และ ขวัญชนก อยู่เจริญ (2552) เสนอพฤติกรรม 9 อย่าง
ของบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ ได้แก่ 1) การับฟังผู้ อ่ืน 2) การให้เกียรติผู้ อ่ืน 3) เปิดเผย
ตรงไปตรงมา 4) การชี้แจงความคาดหวัง 5) การรักษาค ามั่นสัญญา 6) การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
7) ความซื่อสัตย์ 8) การแก้ไขปัญหาความผิดพลาด และ 9) การเผชิญหน้ากับความเป็นจริง 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “ความไว้วางใจ”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ได้รับความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน ที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกและการกระท า โดยการเป็นคนที่ยึดถือหลักคุณธรรม มีความเมตตากรุณา และมี
สมรรถนะในการท างาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้ความไว้วางใจ ประกอบด้วย 1) การ
ยึดถือหลักคุณธรรม ได้แก่ การเป็นคนเปิดเผยและมีความซื่อสัตย์ มีจิตส านึกที่ดี และมีความมั่นคง
ในพฤติกรรม 2) ความเมตตากรุณา ได้แก่ ความไม่เห็นแก่ตัวจากผลประโยชน์ และให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ และ 3) สมรรถนะในการท างาน ได้แก่ ความรู้ความสามารถที่จะน าไปสู่
ความสัมฤทธิ์ผลในเปูาหมายองค์การ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  
  2.5.1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 
(shared objectives) 
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ วัตถุประสงค์ 
หมายถึง ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ ตามพจนานุกรมของ Businessdictionary (2014) ระบุความหมาย
ของ objective แปลว่า ผลที่เฉพาะเจาะจงที่บุคคล หรือ ระบบมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุภายใน
กรอบเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 
  ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2545) 
กล่าวถึง ความหมายของค าที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ค าว่า “วัตถุประสงค์” มักถูกน ามาใช้อยู่เป็นประจ า ในที่นี้ หมายความว่า สภาพ
ในอนาคต หรือระดับผลการด าเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งในระยะสั้น และใน
ระยะยาว PHR Thailand Contributor (2009) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเปูาหมายขององค์การ 
ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เลือกหรือก าหนดไว้ต้องการอยากให้
เป็น โดยทั่วไป วัตถุประสงค์ คือ อะไรก็ตามท่ีองค์การต้องการจะบรรลุ โดยจะต้องก าหนดว่าจะมีวิธี
บรรลุเปูาหมายนั้นอย่างไร ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
  เมธา สุวรรณสาร (2552) เสนอทัศนะเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ว่า การ
ก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องทั่วทั้งองค์การ และมีความชัดเจน เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนก าลังด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การได้ ซึ่งตัว
บ่งชี้ของวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) มีความเฉพาะเจาะจง 2) สามารถวัดได้ 3) สามารถ
ท าให้บรรลุผลได้ 4) เป็นจริงได้ และ 5) มีก าหนดเวลา 
 จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “วัตถุประสงค์ที่มี
ร่วมกัน” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึง
การก าหนดเปูาหมายขององค์การที่ประสงค์ให้บุคคลในองค์การบรรลุร่วมกัน โดยเป็นเปูาหมายที่มี
ความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลส าเร็จได้ อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง มีการก าหนดกรอบเวลาที่
แน่นอน และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจากนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ที่
มีร่วมกัน ประกอบด้วย 1) เปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง 2) เปูาหมายที่สามารถวัดได้ 3) เปูาหมาย
ที่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 4) เปูาหมายที่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน และ 5) เปูาหมายที่มีแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
  2.5.1.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบแรงจูงใจทางสังคม (social 
motives) 
  ค าว่า “แรงจูงใจ” (Motivation) มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า “Mover” (Kidd, 
1973) ซึ่งมีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้ม
น้าวหรือมักชักน าบุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบัติการ” (To move a person to a course of 
action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ 
  Walter (1978) แรงจูงใจหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผล
ท าให้บุคคลต้องกระท า หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปูาหมาย สอดคล้องกับ 
Loundon and Bitta (1988) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัวบุคคล องค์การ ที่เป็น
พลัง ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเปูาหมาย ที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเปูาหมายที่มี
อยู่ในภาวะแวดล้อม ในขณะที่ Morgan and King, 1975 อ้างถึงใน (ประศาสน์ ไสวงษ์, 2552) 
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กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคม เป็นแรงหรือพลังที่ผลักดัน กระตุ้นหรือเร้าความรู้สึกของบุคคลในสังคม 
ให้มีความสนใจ มีความเต็มใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม เป็นสิ่งชี้ทิศทางของพฤติกรรม ก่อให้เกิด
พฤตกิรรมที่น าไปสู่เปูาหมายตามที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ 
  พลังในสังคมที่มีผลต่อตัวบุคคล ที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือการกระท าบางอย่าง 
เพ่ือน าไปสู่ เปูาหมายที่ ได้ตั้งเอาไว้  โดยการศึกษาวิจัยของ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และ  
ทรงวุฒิ อยู่เอ่ียม (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ได้สรุปถึงตัวบ่งชี้ของ แรงจูงใจทางสังคมไว้ ดังนี้ 1) ความต้องการประสบ
ความส าเร็จ 2) ความต้องการการยอมรับในสังคม 3) พฤติกรรมที่ต้องการแสดงออก และ 4) พลังใน
การขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรม 
 ประศาสน์ ไสวงษ์ (2552) ได้สรุปตัวบ่งชี้ของแรงจูงใจทางสังคมในการศึกษาต่อ
ระดับบัณทิตของนักศึกษาปริญญาโทไว้ ดังนี้ 1) ความต้องการการยอมรับทางสังคม 2) ความ
ต้องการประสบความส าเร็จ และ 3) ความต้องการผลตอบแทน  
              ทิพวัลย์ ปินะกาลัง (2539) ได้ให้นิยามของแรงจูงใจทางสังคม ไว้ว่า เป็นความต้องการ
ทางด้านจิตใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความต้องการการยอมรับในสังคม 2) 
ความต้องการประสบความส าเร็จ 3) พฤติกรรมที่ต้องการแสดงออก และ 4) พลังในการขับเคลื่อน
ให้เกิดพฤติกรรม 
  เฉลิมเผ่า อจละนันท์ (2550) กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) แรงจูงในทางสังคมภายใน หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในสังคมที่กระตุ้นให้บุคคลกระท า
พฤติกรรมอันพึงปราถนา เช่น พฤติกรรมของนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
แรงจูงใจทางสังคมภายใน ได้แก่ ความสนใจพิเศษ ความต้องการ และเจตคติ 
 2) แรงจูงใจทางสังคมภายนอก หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากสิ่งล่อใจภายนอกสังคม 
ที่กระตุ้นบุคคลให้เกิดพฤติกรรมอันพึงปรารถนา แรงจูงใจทางสังคมภายนอก ได้แก่ เปูาหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า และสิ่งล่อใจ 
 กิติ ตยัคตานนท์ (2543) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจทางสังคม ว่าคือ พลังในสังคมที่ผลักดัน 
หรือเร้าความรู้สึกของบุคคลให้กระท าตามความต้องการของจิตใจ เช่น ต้องการชื่อเสียง มีเพ่ือนพ้อง
รักใคร่ ต้องการการยอมรับนับถือ เป็นต้น เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2533) ได้ให้ความหมายของ แรงจูงใจ
ทางสังคม ไว้ว่า เป็นพลังในสังคมที่กระตุ้นและผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าที่จะ
น าไปสู่เปูาหมายที่บุคคลได้ตั้งเอาไว้ โดยปัจจัยของแรงจูงใจทางสังคม ที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ  
1) ความต้องการประสบผลส าเร็จ 2) ความต้องการการยอมรับในสังคม และ 3) ความต้องการ
ความก้าวหน้า ในขณะที่ ชวน มณีวรรณ (2541) กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคม หมายถึง สภาวะหรือ
แรงกระตุ้นในสังคมที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือสนอง
ความต้องการ หรือแรงกระตุ้นเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการ 
 อุษณีย์ จงสุกใส (2545) กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคมหมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นแรง
กระตุ้นหรือพลังผลักดัน หรือเร้าความรู้สึกที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายหรือสนองตอบความต้องการตามที่บุคคลนั้นคาดหมาย
เอาไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความต้องการการยอมรับในสังคม 2) ความต้องการประสบผลส าเร็จ 
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และ 3) ความต้องการความผูกพัน ในขณะที่ บุรณี ทรัพย์ถนอม (2547) ให้ความหมายไว้ว่า 
แรงจูงใจทางสังคม คือ พลังที่ริเริ่ม ก ากับ และค้ าจุนพฤติกรรมและการกระท าของบุคคล และเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่ให้ความมุ่งหมาย หรือทิศทางแก่พฤติกรรม นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะพ้ืนฐานของแรงจูงใจทางสังคมไว้ 3 ประการ คือ ความพยายาม ความไม่หยุดยั้ง และ
ทิศทาง และ พงศ์ หรดาล (2540) กล่าวว่า แรงจูงใจทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีความต้องการ ซึ่งท าให้เกิดความไม่สมดุลทางร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิด
แรงขับที่จะท าเกิดพฤติกรรมและการกระท าไปสู่เปูาหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น  ๆ 
เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองแรงขับก็จะลดพลังลงท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิ ยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “แรงจูงใจทางสังคม”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีพลังในสังคม และผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการ
กระท า เพ่ือสนองตอบความต้องการการยอมรับในสังคมและความต้องการประสบผลส าเร็จ เป็น
เปูาหมายส าคัญ ซึ่งจากนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้แรงจูงใจทางสังคม ประกอบด้วย การมีพลัง
ผลักดันหรือกระตุ้นความต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และการมีพลังผลักดันหรือกระตุ้นความ
ต้องการให้เกิดผลส าเร็จในชีวิต 
 จากผลการศึกษางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของ “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) ความไว้วางใจ (trust) 
2) วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน (shared objectives) และ 3) แรงจูงใจทางสังคม (social motives) ดัง
แสดงในตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ สาระเพื่อการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่น ามา
ศึกษา 3 องค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. ความไว้วางใจ 
(trust) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐานที่ได้รับความคาดหวัง 
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนจากบุคคล อ่ืน ที่
แสดงออกทางความรู้สึกและ
การกระท า โดยการเป็นคนที่
ยึดถือหลักคุณธรรม มีความ
เมตตากรุณา และมีสมรรถนะ
ในการท างาน  

การยึดถือหลักคุณธรรม  
1) การเป็นคนเปิดเผยและมีความ
ซื่อสัตย์ 2) มีจิตส านึกท่ีดี และมีความ
มั่นคงในพฤติกรรม ความเมตตากรุณา  
3) ความไม่เห็นแก่ตัวจากผลประโยชน์  
4) ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นอยู่เสมอ 
สมรรถนะในการท างาน  
5) ความรู้ความสามารถที่จะน าไปสู่
ความสัมฤทธิ์ผลในเปูาหมายองค์การ  
6) การช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู้ทักษะ
ต่าง ๆ   

2. วัตถุประสงค์ที่มี
ร่วมกัน(shared 
objectives) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการ
ก าหนดเปูาหมายขององค์การ
ที่ประสงค์ให้บุคคลในองค์การ
บรรลุร่วมกัน โดยเป็นเปูาหมายที่
มีความเฉพาะเจาะจง สามารถ
วัดผลส าเร็จได้ อยู่บนพ้ืนฐาน
ความเป็นจริง มีการก าหนด
กรอบเวลาที่แน่นอน และ
แนวทางการด า เนินงานที่
ชัดเจน  

1) เป็นเปูาหมายที่มีความ
เฉพาะเจาะจง  
2) เป็นเปูาหมายที่สามารถวัดได้  
3) เป็นเปูาหมายที่อยู่บนพ้ืนฐานความ
เป็นจริง  
4) เป็นเปูาหมายที่มีก าหนดเวลาที่
แน่นอน  
5) เป็นเปูาหมายที่มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 
 

3. แรงจูงใจทางสังคม 
(social motives) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐานที่มีพลังในสังคม และ
ผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคล
อ่ืนแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือ
การกระท า เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการการยอมรับในสังคม
และความต้องการประสบ
ผลส าเร็จ เป็นเปูาหมายส าคัญ  

1) การมีพลังผลักดันหรือกระตุ้นความ
ต้องการให้ เป็นที่ ยอมรับในสั งคม  
2) การมีพลังผลักดันหรือกระตุ้นความ
ต้องการให้เกิดความประสบผลส าเร็จ
ในชีวิต 
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2.4 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีข้องความร่วมมือของคนในองค์การ 
 2.4.1 องค์ประกอบของความร่วมมือของคนในองค์การ (collaboration) 
 ดังกล่าวในตอนต้นว่า ในการวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ทัศนะของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการ
วิจัย เพ่ือจะน าไปสู่การศึกษาและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
ตามล าดับดังนี้ 
 Cramer (1998) กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นพฤติกรรมการท างานร่วมกันของบุคคลและ
กลุ่มบุคคล อาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย  
1) การออกแบบและการจัดล าดับความส าคัญของเปูาหมาย 2) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 4) การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 5) การประสานงาน 6) การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 7) การก าหนดอ านาจหน้าที่ 
 Russell (2004) เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือของคนในองค์การที่มีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ โดยกล่าวว่าความร่วมมือของคนในองค์การเป็นรูปแบบของการกระท าที่
เกิดจากความสัมพันธ์ในอ านาจหน้าที่และบทบาทที่มีร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีพันธสัญญา 
ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน เพ่ือก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ โดยได้สรุปองค์ประกอบ
ของความร่วมมือของคนในองค์การไว้ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์องค์การ 2) การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน  
3) โครงสร้างองค์การ 4) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 5) การติดต่อสื่อสาร 6) การก าหนด
อ านาจหน้าที่ และ 7) การสร้างความไว้วางใจ 
 Thomson et al. (2007) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการของความร่วมมือของคน
ในองค์การภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ โดยได้กล่าวว่าความร่วมมือเป็นการกระท าหรือกระบวนการ
ของการมีส่วนร่วมในความคิดสร้างสรรค์ หรือการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ของ
ค่านิยมใหม่ ๆ โดยการท าบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่าง ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้มองถึงความรู้
ภายในของกระบวนการของความร่วมมือของคนในองค์การ โดยได้ พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 
4 องค์ประกอบดังนี้ 1) การก ากับดูแล 2) การบริหารจัดการ 3) การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน และ 
4) บรรทัดฐานขององค์การ 
 Dettmer et al. (2012) กล่าวถึงความส าคัญของความร่วมมือต่อนักการศึกษา โดย
เสนอแนวความคิดว่าความร่วมมือของคนในองค์การมักจะสื่อถึงการสร้างการท างาน หรือ การสมรู้
ร่วมคิดกันท างาน มีส่วนช่วยให้นักการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ดี โดยเปูาหมายของความร่วมมือมักมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 2) การอุปถัมภ์ค้ าจุน 3) การสร้างสรรค์ 4) การสร้างความไว้วางใจ 5) การสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน และ 6) การแสดงการกระท าเชิงบวก 
 Glenn (2009) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 5 องค์ประกอบของความร่วมมือของคนใน
องค์การโดยมุ่งไปทางทฤษฎีของการประสานความร่วมมือและการท างานร่วมกัน ซึ่งสรุป
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องค์ประกอบที่ส าคัญไว้ดังนี้ 1) การประสานงาน 2) การกระจายผู้ร่วมงาน 3) การสร้าง มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 4) การก าหนดอ านาจหน้าที่ และ 5) ข้อเสนอแนะ 
 วัลลภา ทับแก้ว (2553) เสนอบทความเกี่ยวกับการประสานงานในองค์การของ
หน่วยงานกองกลางของทางราชการว่า การประสานงาน คือการท างานร่วมกันของบุคคลและ
หน่วยงานอื่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่ต้องกระท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสื่อสารให้
เกิดความคิดความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่จะต้อง
กระท า ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ถูกก าหนดไว้และบรรทัดฐานขององค์การ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่
ส าคัญของความร่วมมือของคนในองค์การไว้ดังนี้ 1) การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 2) การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4) การก าหนดอ านาจหน้าที่  5) การ
ติดต่อสื่อสาร 6) การอุปถัมภ์ค้ าจุน และ 7) บรรทัดฐานขององค์การ 
 สมิต สัชฌุกร (2553) เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือของคนในองค์การว่าเป็น
การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและบุคคลในองค์การฝุายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน ไม่ท าให้งานซ้ าซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ 
โดยมีองค์ประกอบ คือ 1) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ 3) การ
ติดต่อสื่อสาร 4) การอุปถัมภ์ค้ าจุน 5) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 กุศล ทองวัง (2553) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และระดับการเป็นองค์การ
นวัตกรรม พบว่า ความร่วมมือของคนในองค์การเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับระดับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้และกับระดับการเป็นองค์การนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของความร่วมมือ
ของคนในองค์การ คือ 1) การสร้างสรรค์ 2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ 3) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
4) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน และ 5) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 พรนค์พิเชฐ แห่งหน (2553) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและรูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ความร่วมมือและวิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษา
ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ชีวิต (ศรช.) ซึงจากผลการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือของคนใน
องค์การไว้ดังนี้ 1) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 2) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ 4) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 5) การสร้างความไว้วางใจ 
 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2555) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือของ
คนในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า การที่ทุกฝุายหรือหน่วยงานในองค์การที่สามารถ
ท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เข้าใจและตอบสนองงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้าง
ประสิทธิผลของงาน น าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การได้ไม่ยากนัก ซึ่งองค์ประกอบของ
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ความร่วมมือของคนในองค์การนั้นประกอบด้วย 1) การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 2) การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การอุปถัมภ์ค้ าจุน 
 องค์ประกอบของความร่วมมือของคนในองค์การตามผลการวิจัยและทัศนะของ
นักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual 
framework) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.7 
 
ตารางท่ี 2.7 การสังเคราะห์เพื่อก าหนดองค์ประกอบของความร่วมมือของคนในองค์การ 
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1. การสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

          7 

2. การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ 

          7 

3. การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

          6 

4. การสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 

          5 

5. การสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

          5 

6. การติดต่อสื่อสาร           4 
7. การอุปถัมภ์ค้ าจุน           4 
8. การสร้างความไว้ใจ           3 
9. การประสานงาน           2 
10. การสร้างสรรค์           2 
11. บรรทัดฐานองค์การ           2 
12. วสิัยทัศน์องค์การ           1 
13. การออกแบบและ
จัดล าดับความส าคัญ
ของเปูาหมาย 

          1 
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องค์ประกอบของความ
ร่วมมือของคนใน
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14. โครงสร้างองค์การ           1 
15. การก ากับดูแล           1 
16. การบริหารจัดการ           1 
17. การแสดงการ
กระท าเชิงบวก 

          1 

18. การกระจาย
ผู้ร่วมงาน 

          1 

19. ข้อเสนอแนะ           1 
รวมองค์ประกอบ 7 7 4 6 5 7 5 5 5 4 55 

 
 จากตารางที่ 2.7 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของความร่วมมือของคนในองค์การที่
เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจ านวน 19 องค์ประกอบ แต่
ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่ระดับสูง คือ
องค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป เ พ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และ 3) การก าหนดอ านาจหน้าที่ แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ดังแสดงในภาพที่ 2.7 
 

 

ภาพที่ 2.7 โมเดลการวัดความร่วมมือของคนในองค์การ 
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 จากภาพที่ 2.7 แสดงโมเดลการวัดความร่วมมือของคนในองค์การที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย การสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ การก าหนดอ านาจหน้าที่ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบดังหัวข้อที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้ 
  2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของความร่วมมือของคน
ในองค์การ 
   2.4.2.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
   มาตรฐาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สิ่งที่เอา
เป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
   ส านักทุนการศึกษาฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (2553) ให้นิยาม
เชิงปฏิบัติการของ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไว้ว่า หมายถึง เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับ
หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบใน
การพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  
   ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2551) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ มีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานต้องก าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของงานแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2529) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานใน
ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน
ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลา ด้านค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องมาจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บาง
ประเภทอาจออกมาในรูปแบบของคุณภาพองค์การจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ  
   พัชรา หาญเจริญกิจ (2551) กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่จะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารแลผู้ปฏิบัติงาน
ต่างจะได้ประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือ
ช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการ
สามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
เนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ท่ีผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
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ได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่
จะไปให้ถึงเปูาหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือ
แนวทางในการปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์การได้ร่วมกันก าหนดไว้ เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ โดยมีตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความเหมาะสม 2) มีความชัดเจนและสามารถวัด
ได้ 3) มีความสอดคล้อง และ 4) สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ 
   สิทธิ์  กาวิละ (2552) จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ว่าหมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝน ให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 1) มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ 2) สามารถประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 3) มีกรอบก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน 4) สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และ 5) มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน”ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการสร้างข้อก าหนดในการปฏิบัติงานที่มีความ
เหมาะสม มีความสอดคล้อง มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ เพ่ือเป็น
แนวทางให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ 1) มีความเหมาะสม ได้แก่ ข้อก าหนดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน
และหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 2) มีความสอดคล้อง ได้แก่ ข้อก าหนดมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์การ และ 3) มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน ได้แก่ 
ข้อก าหนดมีการระบุขั้นตอนในการท างานต่าง ๆ ที่ชัดเจน และมีเครื่องมือในการประเมินผลที่
สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ 
   2.4.2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   ค าว่า “ทรัพยากร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 
สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ และค าว่า ทรัพย์ หมายถึง เงินตรา สมบัติ เงิน ของมีค่า 
   ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547) กล่าวว่า ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงิน หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะเป็นเครื่องช่วยในการด าเนินงานขององค์การให้
ส าเร็จได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
การเงิน และข้อมูลสารสนเทศ 
   จินตนา มีสุข (2553) ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ว่า
หมายถึง การใช้และบริหารทรัพยากรขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ และประสิทธิผลต่อความส าเร็จขององค์กรให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง การใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการการศึกษา ท าให้สถานศึกษา
ด าเนินการเรียนการสอน หรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัด
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การศึกษา ช่วยส่งเสริมทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้านอ่ืน ๆ เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท าให้
กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้และมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินภารกิจของ
สถานศึกษาทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ โดยจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีแบบแผน มีประสิทธิภาพ และอยู่ในขอบเขตของนโยบายที่ได้ก าหนดเอาไว้ 
สอดคล้องกับ ธงชัย นาทสีทา (2551) ศึกษาการด าเนินงานการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถามศึกษาร้อยเอ็ด โดยให้นิยามเชิง
ปฏิบัติการของ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ว่าหมายถึง การบริหารและใช้ทรัพยากรซึ่งครอบคลุมถึง 
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านอาคาร
สถานที่ ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ และอยู่ใน
ขอบเขตที่ได้องค์การได้ก าหนดไว้ หรือมีให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาบริหารร่วมกัน 
ซึ่งตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน  
3) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 4) มีความเพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ 
   นอกจากนี้ ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ (2555) ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ว่าหมายถึง การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ 
มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการบริหารทรัพยากร ซึ่งตัว
บ่งชี้ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร 2) การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ 3) มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และ 4) มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการบริหารทรัพยากร 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน” ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานถึงการมีส่วนร่วมในการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อเปูาหมายขององค์การมากที่สุด ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน คือ การใช้และการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน การใช้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างคุ้มค่า จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและ
อยู่ในข้อก าหนดขององค์การ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลต่อเปูาหมายขององค์การ 
   2.4.2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
   อ านาจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง สิทธิ เช่น 
มอบอ านาจ หรืออิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อ่ืนต้องยอมท าตามไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือ
ความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่นอ านาจบังคับของกฎหมาย อ านาจบังคับ
บัญชา หรือความสามารถท าหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ านาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือหมายถึง ก าลัง พลัง เช่น อ านาจจิต อ านาจฝุายสูง อ านาจฝุายต่ า หรือ ความ
รุนแรง เช่น ชอบใช้อ านาจ หรือหมายถึง การบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อ านาจหน้าที่ ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง กิจที่ต้องท าด้วยความรับผิดชอบ 
   ส่วน อ านาจหน้าที่ ตามพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใน
รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2555 นั้นหมายถึงความสามารถในการก าหนดกฎเกณฑ์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้น หรือความสามารถในการอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ 
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ผู้คนยอมท าตามอ านาจหน้าที่เนื่องจากความเคารพ ในขณะที่ยอมตามอ านาจด้วยความกลัว 
ตัวอย่างเช่น “สภามีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย” เมื่อเทียบกับ “ต ารวจมีอ านาจในการจับ
ผู้กระท าความผิด” อ านาจหน้าที่นั้นไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่คงเส้นคงวาหรือว่าสมเหตุสมผล 
เพียงแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นแหล่งที่สามารถให้ค าอนุญาตได้หรือเป็นสิ่งที่จริงแท้ 
   ปวีณา วงษ์แก้ว และ หยกวลี ธนวรทรัพย์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับ
การกระจายอ านาจของผู้บริหารที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ และได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ ว่าหมายถึง การใช้ทักษะในการบริหารตลอดจน ความสามารถของ
ผู้บริหาร ก าหนดถึงบทบาทในการท างาน ความรับผิดชอบ รวมถึงขอบเขตการใช้อ านาจของ
พนักงาน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรวิทย์ ศุภกิจกุล (2551) เสนอบทความเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพนักงานในองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า การก าหนดอ านาจหน้าที่ หมายถึง การก าหนดสิทธิ บทบาท 
ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแก่พนักงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องตัวบ่งชี้ 3 ประการ คือ 1) การก าหนดหน้าที่หรือความรับผิดชอบแก่พนักงาน 
2) การให้อ านาจหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรและด าเนินการตามความจ าเป็น และ 3) การสร้างสิ่งที่
จะต้องกระท า หรือภาระผูกพันให้แก่พนักงานจะต้องปฏิบัติตามที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ส าเร็จ 
   สุมาลี ทองดี (2551) ได้ให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ การก าหนดอ านาจหน้าที่ ว่า
หมายถึง การก าหนดความถูกต้องชอบธรรมในการสั่งการให้พนักงานปฏิบัติตาม รวมทั้ง ขอบเขต
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน ซึ่งอ านาจหน้าที่มีอิทธิพลต่อการสั่งการและมอบหมายงานให้
ผู้อื่นและมีอ านาจในการใช้ทรัพยากรได้เพ่ือให้การท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งตัว
บ่งชี้ของการก าหนดอ านาจหน้าที่ ประกอบด้วย 1) การก าหนดสิทธิสั่งการ 2) การก าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบ 3) ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติได้ นอกจากนี้ อิทธินันท์ สันทัศ 
(2556) กล่าวว่า การที่องค์การจะประสบความส าเร็จ และก้าวไปสู่เปูาหมายที่ได้ตั้งไว้นั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน หรือทีมงานทุกคนซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อ พนักงานในองค์การ
มีอิสระที่จะคิดและท าสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป ผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัว
พนักงาน และให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การ โดยที่ฝุายผู้บริหารนั้นจะต้องรับฟังและน า
ความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับใช้ในแผนด าเนินการขององค์การด้วย ซึ่งจะท าให้พนักงานได้ใช้ความคิด 
ประสบการณ์ การหยั่งรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมาช่วยให้องค์การมีการปรับปรุงและ
ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย แต่หลักในการก าหนดอ านาจหน้าที่นั้น นอกจากต้องค านึงถึงตัว
ผู้รับมอบอ านาจ และลักษณะงานที่ควรจะมอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจหน้าที่ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนอย่างถูกต้องอีกด้วย จึงจะท าให้การก าหนดอ านาจ
หน้าที่นั้น ๆ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การก าหนดอ านาจหน้าที่” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงการก าหนดสิทธิในการตัดสินใจ การก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การก าหนดอ านาจหน้าที่ คือ 1) การก าหนดสิทธิในการตัดสินใจ 
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ได้แก่ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้เองตามขอบเขตที่ได้รับและการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร
ขององค์การให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
ความเหมาะสม และ 3) การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ 
“ความร่วมมือของคนในองค์การ”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 3) การก าหนดอ านาจหน้าที่ ข้างต้น 
ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2.8 
 
ตารางท่ี 2.8 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ / สาระเพื่อการวัดความร่วมมือของคนในองค์การ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. การสร้าง
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่แสดงออกถึงการสร้าง
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานที่มี
ความเหมาะสม มีความ
สอดคล้อง มีเกณฑ์การพิจารณา
ที่ชัดเจนและสามารถ
ประเมินผลได ้เพ่ือเป็น 
แนวทางให้บุคคลในองค์การ 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

มีความเหมาะสม  
1) ข้อก าหนดมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานของผู้ปฏิบัติงาน  
2) ข้อก าหนดมีความเหมาะสมกับหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงาน  
มีความสอดคล้อง  
3) ข้อก าหนดมีความสอดคล้องกับ
เปูาหมายในระดับบุคคล  
4) ข้อก าหนดมีความสอดคล้องกับ
เปูาหมายใน ระดับหน่วยงาน  
5) ข้อก าหนดมีความสอดคล้องกับ
เปูาหมายในระดับองค์การ  
มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน  
6) ข้อก าหนดมีการระบุขั้นตอนในการ
ท างานต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
7) ข้อก าหนดมีเครื่องมือในการ
ประเมินผลที่สามารถวัดในเชิงปริมาณ
ได ้  

2. การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ถึงการมีส่วนร่วมในการใช้และ
บริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความคุ้มค่า จัดสรรทรัพยากร

1) การใช้และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน  
2) การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3) การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่าง
คุ้มค่า จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
อย่างเพียงพอและอยู่ใน
ข้อก าหนดขององค์การ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เปูาหมายขององค์การมากท่ีสุด  

และอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ 4) 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เปูาหมายขององค์การ 

3. การก าหนด
อ านาจหน้าที่ 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ถึงการก าหนดสิทธิในการ
ตัดสินใจ การก าหนดบทบาท
และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบความ
รับผิดชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

 การก าหนดสิทธิในการตัดสินใจ  
1) การตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้เอง
ตามขอบเขตที่ได้รับให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของ
องค์การได้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาการ  
การก าหนดบทบาทและหน้าที่  
3) การก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 
การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  
4.) การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 2.4.3 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของประสบการณ์ภาวะผู้น า 
  2.4.3.1 องค์ประกอบของประสบการณ์การภาวะผู้น า (leadership experience) 
  ดังกล่าวในตอนต้นว่า การวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ทัศนะและงานวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะ
ใช้ในการวิจัย เพ่ือจะน าไปสู่การศึกาและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการวิจัย
ต่อไป ตามล าดับดังนี้ 
  Murphy (1992) ได้ท าการศึกษาวิจัยบทบาทของความเป็นผู้น าและความสามารถ
ประสบการณ์งานกลุ่มภายใต้ความเข้าใจประเมินผล พบว่า ประสบการณ์ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อบทบาทหน้าที่ของผู้น าในองค์การ โดยมีองค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น า คือ  
1) บทบาทหน้าที่ (role) 2) การเรียนรู้ (learning) 3) การพัฒนาทักษะความรู้ (acquisition of 
knowledge) 4) การปฏิบัติงาน (task performance) 5) การสร้างเชาวน์ปัญญา (cognitive 
ability) และ 6) การตระหนักรู้ (personal awareness) 
  Fiedler (1994) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประสบการณ์ภาวะ
ผู้น าที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิผลของภาวะผู้น า โดยกรณีศึกษาเป็นนายทหารระดับหัวหน้ากองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งเป็นผู้ที่ได้เข้ารับต าแหน่งและมีประสบการณ์การในการเป็นหัวหน้ากองเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และมากกว่า 1 ปี พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการได้รับ
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ประสบการณ์และประสิทธิผลของภาวะผู้น า แต่ได้มาจากการท าผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยจึง
สรุปองค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น าดังนี้ 1) การเรียนรู้ (learning) 2) การพัฒนาทักษะ
ความรู้ (acquisition of knowledge) 3) ความช านาญงาน (expertise) และ 4) การสร้างเชาวน์
ปัญญา (cognitive ability) 
  Spaniak (2012) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาระส าคัญของประสบการณ์ภาวะผู้น าแบบ
กระจายอ านาจของทีมฝึกการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาเชิง
ปรากฎการณ์วิทยา มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาสาระส าคัญของประสบการณ์ภาวะผู้น าแบบกระจาย
อ านาจ เพ่ือท าให้ประสิทธิผลของการใช้ประสบการณ์ภาวะผู้น าแบบกระจายในการพัฒนาทีมฝึก
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ประสบการณ์ภาวะผู้น าดังนี้ 1) การพัฒนาทักษะความรู้ (acquisition of knowledge) 2) การ
ได้รับการสนับสนุน (supporting) 3) การตระหนักรู้ (personal awareness) และ 4) ทัศนะคติต่อ
การท างาน (attitude of work) 
  นิตยา ปรีชายุทธ (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ
ของหัวหน้าหอผู้ปุวย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายและประสบการณ์ภาวะผู้น าที่ก่อให้เกิดผล
เสร็จตามเปูาหมายของหัวหน้าหอผู้ปุวย พบว่า องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้แก่  
1) การปฏิบัติงาน 2) ทัศนคติต่อการท างาน 3) การพัฒนาทักษะความรู้ 4) การส ารวจตนเอง  
5) การมองโลกในมุมบวก และ 6) ความอดทน 
  ทัศนีย์ จุลอดุง (2552) ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ
หัวหน้าหอผู้ปุวยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามา
ประกอบการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น าที่น าไปสู่ประสิทธิผลของหัวหน้า
หอผู้ปุวยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในครั้งนี้ คือ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การพัฒนาทักษะความรู้ 
3) การมีอ านาจและแรงขับในตนเอง 4) การได้รับการสนับสนุน และ 5) ความช านาญงาน 
  เศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร (2553) เสนอบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็น
ผู้น าทางวิชาการว่า ผู้บริหารการศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติทางภาวะผู้น า เนื่องจากสถานศึกษา
เป็นองค์การทีม่ีลักษณะแตกต่างจากองค์การโดยทั่วไป เพราะองค์การโดยทั่วไปนั้นมีจุดมุ่งหมายและ
พันธกิจที่ไม่ซับซอ้นเท่ากับองค์การทางการศึกษา โดยคุณลักษณะทางภาวะผู้น านั้นสามารถสร้างขึ้น
ได้โดยอาศัยประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นแนวทาง องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้แก่  
1) การมีวิสัยทัศน์ 2) ความช านาญงาน 3) ความกระตือรือร้น 4) เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง  
5) การพัฒนาทักษะความรู้ และ 6) การสร้างเชาวน์ปัญญา 
  ปรีชา พรหมบุตร (2555) ได้เสนอทัศนะแนวคิดของประสบการณ์นักบริหารภายใต้
การใช้ภาวะผู้น า โดยมีองค์ประกอบ คือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การมอง
โลกในมุมบวก 4) การสร้างนวัตกรรมทางความคิด 5) การพัฒนาทักษะความรู้ และ 6) การเรียนรู้ 
  พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรม (2555) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่าประสบการณ์ภาวะผู้น ามี
ผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยองค์ประกอบ
ของประสบการณ์ภาวะผู้น าตามการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาทักษะความรู้ 2) ความอดทน 
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3) ความกระตือรือร้น 4) การตระหนักรู้ 5) การสร้างเชาวน์ปัญญา 6) การมีวิสัยทัศน์ และ 7) การ
ส ารวจตนเอง 
  ภัทรจิตติ บุรีเพีย (2555) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาภาวะผู้น าครูว่า การพัฒนาภาวะผู้น าครูถือว่าเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการ
อบรมครูฝึกหัด โดยมีประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการก าหนดแนวทางและทิศ
ทางการพัฒนาภาวะผู้น าครู ซึ่งองค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย 1) การ
พัฒนาทักษะความรู้ 2) ความช านาญงาน 3) ความกระตือรือร้น 4) การได้รับการสนับสนุน  
5) สภาวะแวดล้อมของการร่วมมือ 6) การสร้างเชาวน์ปัญญา 7) ทัศนคติต่อการท างาน และ  
8) ความอดทน 
 องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น าตามทฤษฎีและทัศนะของนักวิชาการต่าง  ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(theoretical framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 การสังเคราะห์องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น า 
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1. การพัฒนาทักษะความรู้          9 
2. การสร้างเชาวน์ปัญญา          5 
3. ความช านาญงาน          4 
4. การมีวิสัยทัศน์          4 
5. การเรียนรู้          3 
6. การตระหนักรู้          3 
7. การได้รับการสนับสนุน          3 
8. ทัศนะคติต่อการท างาน          3 
9. ความอดทน          3 
10. ความกระตือรือร้น          3 
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11. การปฏิบัติงาน          2 
12. การส ารวจตนเอง          2 
13. การมองโลกในมุมบวก          2 
14. การมีอ านาจและแรงขับใน
ตนเอง 

         1 

15. เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง          1 
16. บทบาทหน้าที่          1 
17. การเห็นคุณค่าในตนเอง          1 
18. การสร้างนวัตกรรมทาง
ความคิด 

         1 

19. สภาวะแวดล้อมของความ
ร่วมมือ 

         1 

รวมองค์ประกอบ 6 4 4 6 5 6 6 7 8 52 
  
 จากตารางที่ 2.9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะผู้น าที่เป็น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มี 19 องค์ประกอบ แต่ส าหรับการ
ศึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ใช ้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที ่ม ีความถี ่ในระดับสูง ค ือ 
องค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป แต่เนื่องจากองค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่ตั้งแต่  
5 ขึ้นไป มีเพียง 2 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงปรับใช้ค่ารวมความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปมาใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณา ได้องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ได้จ านวน 
4 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาทักษะความรู้ 2) การสร้างเชาวน์ปัญญา 3) ความช านาญงาน 
และ 4) การมีวิสัยทัศน์ แสดงโมเดลการวัดของประสบการณ์ภาวะผู้น าได้ดังแสดงในภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2. 8 โมเดลการวัดของประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 

  2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า 
   2.4.4.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการพัฒนาทักษะความรู้ 
   การพัฒนาทักษะความรู้ เกิดจากการรวมกันของค าว่า “พัฒนา” “ทักษะ” และ 
“ความรู้” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของแต่ละค าศัพท์ไว้ 
ดังนี้ 
   “พัฒนา” หมายถึง ท าให้เจริญ ส่วน “ทักษะ” หมายถึง ความช านาญ และ 
“ความรู้” หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่
ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่อง
เมืองไทย ความรู้เรื่องสุขภาพ 
   จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาความรู้ทักษะ
วิชาชีพทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวว่า การพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้เรียนทางด้านวิชาชีพทางด้านบัญชี เนื่องจาก เป็นวิชาชีพที่ต้องค านึงถึงการปฏิบัติ 
และต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพการบัญชีก าหนด ดังนั้น ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ผู้วิจัยได้ให้ นิยามเชิง
ปฏิบัติการของ การพัฒนาทักษะความรู้ ไว้ว่า หมายถึง การปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ รวมถึงความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับ กิติมา ค าวิจารณ์ (2554) เสนอบทความเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการให้บริการ
อย่างไรเพ่ือครองใจประชาชน กล่าวว่า นิยามเชิงปฏิบัติการของ การพัฒนาความรู้และทักษะ 
หมายถึง การแสวงหาวิธีที่ท าให้ประสบการณ์ หรือความเข้าใจ หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้ง
ความสามารถและความช านาญต่าง ๆ นั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
บุคลากรในองค์การตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการทั่วไปไปจนถึงระดับบริหารนั้น มีความจ าเป็นอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมนี้
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จะเป็นเครื่องมือในการน าพาองค์การไปสู่แนวทางที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถสนองตอบต่อ
พฤติกรรมการรับบริการของประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนะความรู้และทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงาน คือ 1) การจัดการองค์ความรู้ให้กับองค์การ 2) การจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) การจัดแนวทางในการถ่ายทอดและเก็บรักษาความรู้และทักษะที่มีอยู่ 
   สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2550) กล่าวว่าถึง นิยามของ การพัฒนาทักษะความรู้ ไว้ว่า 
ความรู้ เป็นข้อมูลหรือข่าวสาร ซึ่งอยู่ภายในตัวบุคคล (อยู่ในสมอง) ความรู้อยู่ในตัวได้โดยบุคคลนั้น
จดจ า และ/หรือเข้าใจ ส่วน ทักษะ เป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างานร่วมกับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์แล้วได้ผลงาน ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ทักษะจ าเป็นต้องมีการแสดงออกจึงสามารถ
สังเกตและวัดได้ อย่างไรก็ดี การฝึกฝนเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างทักษะให้กับบุคคลและการใช้ทักษะนั้น
บ่อยครั้งจะก่อให้เกิดความช านาญในการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้น การพัฒนาทักษะความรู้ จึ ง
หมายถึง การพัฒนาข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้จากการจดจ า หรือท าความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถที่
ได้จากการฝึกปฏิบัติ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาทักษะความรู้ สามารถวัดได้จากการ
แสดงออกถึงการปฏิบัติงานและผลส าเร็จของงาน 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การพัฒนาทักษะความรู้”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการปรับปรุง เพ่ิมเติมสิ่งที่ตนเองได้จากการเรียนรู้ หรือ
ประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การพัฒนาทักษะความรู้ ประกอบด้วย การปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้
จากการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   2.4.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการสร้างเชาวน์ปัญญา 
   การสร้างเชาวน์ปัญญา เกิดจากการรวมกันของค าว่า “สร้าง”และ “เชาวน์
ปัญญา”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ท าให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ 
กัน (ใช้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม) เช่น สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างศัตรู สร้างชื่อเสียง ส่วน 
“เชาวน์ปัญญา”นั้น มีผู้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 
   ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ปี พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “เชาว์
ปัญญา”คือ ความส าเร็จของปัญญาและความคิด 
   (Mc Nemer อ้างอิงจาก สุรางค์ โค้วตระกูล, 2554) ได้สรุปความหมายของเชาวน์
ปัญญาตามความหมายของนักจิตวิทยาออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
   กลุ่มท่ี 1 เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
   กลุ่มท่ี 2 เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   กลุ่มท่ี 3 เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม 
   กลุ่มท่ี 4 เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการเรียนรู้ 
   Gardner (1993) เชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับ Anderson (2006) กล่าว
ว่า เชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความจ า ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ การ
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ใช้เหตุผล จินตนาการ และลงความเห็นมาใช้ในการแก้ปัญหาและประยุกต์สู่สถานการณ์ใหม่ และ 
Sternberg (2000) ได้ให้นิยามของ เชาวน์ปัญญา ว่าหมายถึง กระบวนการทางปัญญาของบุคคลใน
การรบัรู้ หรือความสามารถในการเรียนรู้ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
   อัญชลี จุมพฎจามีกร (2554) ได้ให้นิยามของ เชาวน์ปัญญา ว่าหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสม และความสามารถในการ
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่า สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบของเชาวน์
ปัญญาที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ ได้แก่ ความมุมานะพยายาม ความอดทน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลทั่วไป ความมีคุณธรรม มีสุขภาพจิตที่ดี มีพื้นฐานทางบุคลิกภาพท่ีมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่
ช่วยส่งเสริมอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรา พุ่มชาติ (2554) กล่าวว่า เชาวน์ปัญญาเป็น
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การปรับตัว การเรียนรู้ การใช้เหตุผล เพ่ือการมีชีวิตที่
ประสบความส าเร็จ 
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552) เสนอแนวความคิดการบริหารงานด้วยการสร้าง
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา กล่าวว่า การท างานใด ๆ ก็ตาม ทุกคนย่อมมีความต้องการให้งานที่
ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยให้ความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีจิตใต้
ส านึกในตัวตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบแห่งตนอยู่ รักตัวเอง มีความต้องการความส าเร็จของชีวิต แต่
การท างานให้ได้ดี ให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมืออาชีพ ผู้ปฏิบัติงานต้อง
น าเทคนิคหรือเครื่องมือที่ดีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน วิธีหรือเทคนิคที่ดีนั้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถจัดการและบริหารงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายใต้ระยะเวลาที่มีกรอบแน่นอน การ
สร้างความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา คือ การสร้างความสามารถทางสมอง ความคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เสนอแนวทางในการสร้าง
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาไว้ดังนี้ 1) การจดจ าสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 2) การวิเคราะห์
ถึงสาเหตุและปัจจัยของสถานการณ์ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้น 3) การเรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเป็นประสบการณ์ และ 4) การปรับใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานใน
อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ปรเมษฐ เพ็ชรงาม (2554) ท าการศึกษาวิจัยการเชาวน์ปัญญา เพ่ือกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ ภูมิความรู้ความช านาญ และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
กล่าวว่า การสร้างเชาวน์ปัญญา หมายถึง การสร้างความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ที่ใช้ในจัดการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และการปฏิบัติงาน โดยให้แนวความคิดว่า การสร้างเชาวน์ปัญญาเป็น
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของผู้บริหารในการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการจดจ า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการเรียนรู้และพลิกแพลงสถานการณ์ 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การสร้างเชาวน์ปัญญา” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการสร้างความสามารถในการจดจ า การเรียนรู้ การคิด
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วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การสร้างเชาวน์ปัญญา ประกอบด้วย 1) การจดจ า ได้แก่ การจดจ า
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 2) การเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน ามาเป็นประสบการณ์ 3) การคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่อ
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และ 4) การปรับตัว ได้แก่ การปรับตัวโดยการใช้ประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความช านาญงาน 
   ความช านาญงาน เกิดจากการรวมกันของค าว่า “ช านาญ” และ “งาน” ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ช านาญ” หมายถึง เชี่ยวชาญ จัดเจน ส่วน 
“งาน”หมายถึง สิ่งหรือกิจกรรมที่ท า ดังนั้น ความช านาญงาน หมายถึง ความเชี่ยวชาญในสิ่ง
หรือกิจกรรมที่ท า 
   ทวีรัตน์ บุญสม (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ความช านาญงานในวิชาชีพว่าหมายถึง 
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการบริหาร
จัดการองค์การ ซึ่งตัวชี้วัด ความช านาญงานในวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่ปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการท างานอย่างถ่องแท้ 2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่มาปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ได้ 4) มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
มาตรฐานหรือข้อก าหนดขององค์การได้ และ 5) มีความเข้าใจถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การได้ 
   ชัยวัฒน์ กอบแก้วกุล (2553) อธิบายถึงการสั่งสมความช านาญงานในทักษะการ
บริหารจัดการองค์การว่า การสั่งสมความช านาญงานในการบริหารจัดการองค์การ เป็นสมรรถนะใน
กลุ่มกระบวนการคิด หรือความฉลาด สมรรถนะนี้ไม่ได้วัดความฉลาดของสมอง แต่เป็นการวัด
แนวโน้มของการที่ผู้บริหารจะใช้หรือฝึกฝนทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญในด้าน 
หนึ่ง ๆ โดยตัวชี้วัดในความเชี่ยวชาญงานที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) มีความรู้เชิงเทคนิค วิชาการ หรือการ
จัดการจนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 2) มีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ 
3) มีความสามารถในการสอนความรู้นั้น ๆ ให้กับบุคคลอ่ืนได ้
   คารม เพียรภายลุน (2552) เสนอบทความเก่ียวกับความเป็นผู้บริหารมืออาชีพว่า 
ความช านาญงาน ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารงานจะต้องมีความเป็นผู้น า 
มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างถ่องแท้ มีความสามารถ
ในการประยุกต์องค์ความรู้ หรือประสบการณ์ของตนเองในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานเป็นที่
ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับกับท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้ สอดคล้องกับ 
อุบลวรรณา ภวกานนท์ (2555) ว่าปัจจัยของความส าเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความช านาญงานเป็นปัจจัยหนึ่ง ซึ่ง ความช านาญงาน หมายถึง 
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ความสามารถในการน าทักษะการท างาน หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ของตนเองมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะนั้น
จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ จนสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอ่ืนในองค์การได้ 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “ความช านาญงาน” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการน าเอาทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพของ
ตนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้นั้น  ๆ 
ให้กับบุคคลอ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้ความช านาญงาน 
ประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพมา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับ
บุคคลอื่นในองค์การได้อย่างถูกต้อง 
   2.4.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ 
   วิสัยทัศน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การมอง
การณ์ไกล ทัศนะของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพแห่งความ
ใฝุฝัน ความต้องการในอนาคต ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันซึ่งเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
สะท้อนความคิดเชิงรุกและเชื่อมั่นว่าภาพนั้นสามารถเป็นไปได้จนส่งผลเป็นการลงแรงกระท าอย่าง
มุ่งม่ัน จนกว่าจะส าเร็จผสมผสานองค์ประกอบของจินตนาการการก าหนดเปูาหมาย การมองอนาคต 
การวางแผน การด าเนินตามเปูาหมายนั้น ด้วยใจที่ยึดมั่นจนถึงที่สุด (เสน่ห ์จุ้ยโต อ้างถึงใน จิรวรรณ 
เล่งพานิชย์, 2554) ได้สรุปความหมายของวิสัยทัศน์ว่า คือ ความสามารถที่จะรับรู้บางสิ่งบางอย่าง
โดยผ่านกระบวนการคิด การเรียนรู้ การตระหนักรู้ การสังเคราะห์ความคิดสร้างภาพฉายไปใน
อนาคต เป็นการสร้างภาพสมองมุ่งที่อนาคต โดยเป็นภาพที่สมจริงสมจังน่าเชื่อถือ น่าสนใจ เป็นภาพ
ในอนาคตที่สะท้อนให้เห็นถึงเปูาหมาย ความหวัง ค่านิยม ความเชื่อถือขององค์การเป็นภาพที่
ชัดเจน บ่งบอกถึงภาวะในอนาคตที่พึงประสงค์ เป็นข้อความบ่งถึงปรัชญาความมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วิมล นาวารัตน์ (2553) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง เปูาหมายที่มีลักษณะ
กว้าง ๆ เป็นความต้องการในอนาคต โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นข้อความทั่วไป ซึ่งก าหนดทิศทาง
ของภารกิจ เป็นความมุ่งหมายในสภาพที่เราจะไปเป็น หรือเราไปอยู่ ณ วันหนึ่งในอนาคต ที่องค์การ
มุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นสิ่งมุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้น
ในอนาคตซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้ก าหนด โดยทุกคนในองค์การต้องมีความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยได้ 
   สุรศักดิ์ ปาแฮ (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นผู้ที่มองกว้างไกล
อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป มีทักษะในการก าหนดเปูาหมาย ก าหนดนโยบาย และ
วิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ในท านองเดียวกับ สมชาย เทพแสง (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้บริหารที่มองการณ์ไกล เป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด มีการคาดการณ์หรือคาดคะเน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ดี และ วันทนา เมืองจันทร์ (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
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หมายถึง ผู้บริหารที่มีความคิด ความสามารถในการหยั่งรู้ทิศทาง รวมทั้งมีความสามารถสื่อความ
หมายถึงผู้อ่ืนได้ผลดี นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความตื่นใจในการท าฝันร่วมกันให้เป็นจริง 
   นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวว่า 
วิสัยทัศน์ เป็นภาพของสถานศึกษาในอนาคตที่อยากเป็น หรืออยากให้คนอ่ืนพูดถึง ดังนั้น วิสัยทัศน์
จึงเป็นเรื่องของอนาคต เป็นจินตนาการหรือความฝันที่พึงปรารถนาของบุคลากรในสถานศึกษาที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต การสร้างวิสัยทัศน์ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้อความที่บ่งบอกหรือ
อธิบายภาพลักษณ์ขององค์การในอนาคตที่ชัดเจน 2) อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 3) มีความ
เป็นไปได้ 4) สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 5) แสดงถึงความ
ทะเยอทะยาน ท้าทาย หรือกระตุ้นให้น าวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง และ 6) วิสัยทัศน์นั้นต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกฝุายในองค์การ 
   ในขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดอ้ธิบายถึง ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น 
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างไม่ผิดพลาด องค์ประกอบหรือลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
ควรประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) แสดงภาพที่พึงพอใจในอนาคตอย่างชัดเจน 2) แสดงเจตนารมณ์ 
และอุดมการณ์ขององค์การได้อย่างครบถ้วน 3) สามารถสร้างศรัทธา และจุดประกายความคิดของ
บุคลากรได้ 4) มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 5) สอดคล้องกับสภาวะและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 6) บ่งบอก
ภารกิจขององค์การ 7) สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 8) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝุายทั้งในและนอกองค์การ 9) มีความเป็นไปได้สูง และ 10) มีระยะเวลาที่แน่นอน 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิ บัติการของ
องค์ประกอบ “การมีวิสัยทัศน์”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการมีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์และทิศทางขององค์การใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน จนสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะ นโยบาย 
และข้อเท็จจริงขององค์การในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้นเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
และเกิดขึ้นจริง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย มีความสามารถใน
การมองเห็นสถานการณ์และทิศทางขององค์การในอนาคต มีความสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสภาวะ นโยบาย และข้อเท็จจริงขององค์การในปัจจุบัน และมีความสามารถปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและเกิดข้ึนจริง 
 จากผลการศึกษาวรรณกรรมและทัศนะที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการณ์
ของ “ประสบการณ์ภาวะผู้น า”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ 1) การพัฒนาทักษะ
ความรู้ 2) การสร้างเชาวน์ปัญญา 3) ความช านาญงาน และ 4) การมีวิสัยทัศน์ ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการณ์และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2.10 
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ตารางท่ี 2.10 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี / สาระเพื่อการวัดประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักในการวัด 
1. การพัฒนาทักษะ
ความรู้ 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่แสดงออกถึงการปรับปรุง 
เพ่ิมเติมสิ่งที่ตนเองได้จากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อ
เพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

1) การปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้จาก
การเรียนรู้และจากประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง  
2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การสร้างเชาวน์
ปัญญา 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทีแ่สดงออกถึงการสร้าง 
ความสามารถในการจดจ า การ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ เพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหา และการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใน
อนาคตต่อไป 

การจดจ า  
1) การจดจ าสถานการณ์ หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรู้  
2) การเรียนรู้สถานการณ์ หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาเป็น
ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์  
3) การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
ปัจจัยต่อ สถานการณ์ หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้น การปรับตัว  
4) การปรับตัวโดยการใช้
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ความช านาญงาน พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การน าเอาทักษะความรู้ หรือ
ประสบการณ์ในวิชาชีพของตน
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพ และ
สามารถถ่ายทอดทักษะความรู้
นั้น ๆ ให้กับบุคคลอ่ืนใน
องค์การได้อย่างถูกต้อง 

1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ทักษะความรู้ หรือประสบการณ์ใน
วิชาชีพมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) ความสามารถในการถ่ายทอด
ทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับบุคคล
อ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง 

4. การมีวิสัยทัศน์ พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่แสดงออกถึงการมี

1) มีความสามารถในการมองเห็น
สถานการณ์และทิศทางของ
องค์การในอนาคต  
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักในการวัด 
ความสามารถในการมองเห็น
สถานการณ์และทิศทางของ
องค์การในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจน จนสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการบริหารให้
สอดคล้องกับสภาวะ นโยบาย 
และข้อเท็จจริงขององค์การใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถปฏิบัติ
ตาม ยุทธศาสตร์นั้นเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จและเกิดขึ้นจริง  

2) มีความสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวะ 
นโยบาย และข้อเท็จจริงของ
องค์การในปัจจุบัน  
3) มีความสามารถปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิด
ผลส าเร็จและเกิดขึ้นจริง 

 
 2.5 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของทักษะภาวะผู้น า 
  2.5.1 องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น า (leadership skills) 
  ดังกล่าวในตอนต้นว่า การวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
ทัศนะและงานวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะ
ใช้ในการวิจัย เพ่ือจะน าไปสู่การศึกษาและก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการวิจัย
ต่อไป ตามล าดับดังนี้ 
  Al-Omari et al. (2008) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยเอกชน ประเทศจอร์แดน วัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบการ
พัฒนาโมเดลในการสร้างภาวะผู้น าที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่เพ่ิงเริ่มก้าวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย พบว่า องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าประกอบด้วย 1) การพัฒนาตนเอง (self-
development) 2) ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (interpersonal skill) 3) พัฒนาการทางสติปัญญา 
(cognitive development) และ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confident) 
  Chendroyaperumal (2009) เสนอทัศนะแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น า 
ในมุมมองของผู้บริหารชาวอินเดียระดับสูงว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญรุ่งเรื่องของ
องค์กรไม่ว่าจะระดับใดก็ตามข้ึนอยู่กับผู้น าเป็นส าคัญ ภาวะผู้น าได้ถูกโฟกัสในงานวิจัยเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน แนวคิดนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นส าหรับภาวะผู้น า ในการ
สร้ างสรรค์ภูมิปัญญาองค์กร โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  1)  ทักษะในการสื่อสาร 
(communication skill) 2) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ability to change) 3) การพัฒนา
ตนเอง (self-development) และ 4) การฝึกปฏิบัติ (practice) 
  Morison and Macmullan (2012) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมส าหรับความท้าทายและโอกาสในการจัดการและการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า ในวิชาชีพทันตก
รรม วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการและทักษะภาวะผู้น าใน
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วิชาชีพทันตกรรม โดยองค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าได้แก่ 1) การฝึกปฏิบัติ (practice)  
2) ทักษะในการสื่อสาร (communication skill) 3) การศึกษาและการฝึกอบรม (education and 
training) และ 4) การพัฒนาตนเอง (self-development) 
  วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้สรุปถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า ปัจจัยทักษะภาวะผู้น ามี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าพาบุคลากร
ให้ยินยอมปฏิบัติตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การได้ โดยองค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น า 
ประกอบด้วย 1) ทักษะในการสื่อสาร 2) การพัฒนาตนเอง 3) การฝึกปฏิบัติ 4) การศึกษาและการ
อบรม และ 5) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2553) เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น าเพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ภาวะผู้น าที่ท าให้เปาหมายของ
องค์การบรรลุตามเปูาประสงค์นั้น ความสามารถและทักษะภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยองค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง  
2) การฝึกปฏิบัติ 3) การศึกษาและการอบรม 4) ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์ 5) ทักษะในการสื่อสาร  
6) ความกล้าแสดงออก และ 7) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2554) ท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารกับความผูกพันธ์องค์การของพนักงานในองค์การพหุวัฒนธรรม โดยท าการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารในทุกระดับขององค์การ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทักษะภาวะผู้น าเป็น
ปัจจัยหนึ่งของผู้บริหารในการสร้างความผูกพันธ์องค์การให้กับพนักงาน ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบ
ของทักษะภาวะผู้น าไว้ ดังนี้ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การฝึกปฏิบัติ 3) ความกล้าแสดงออก 4) ความ
เชื่อมั่นในตนเอง และ 5) ความสามารถในการบริหารจัดการ 
  วรภัทร์ ภู่เจริญ (2554) ศึกษาวิจัยทักษะภาวะผู้น าประเภทใดที่มีส่วนในการส่งเสริม
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งทักษะภาวะผู้น าออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มทักษะภาวะผู้น าที่ส าคัญในช่วงเริ่มต้น (setup phase) กลุ่มทักษะภาวะ
ผู้น าในช่วงด าเนินงาน (implementation phase) และ กลุ่มทักษะภาวะผู้น าในช่วงติดตามและ
ผลักดัน (follow-up phase) ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยได้องค์ประกอบส าหรับทักษะภาวะ
ผู้น าที่ส าคัญมากและควรได้รับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เพราะสามารถสร้างโมเมนตัมต่อการ
น าทีมงานให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้เอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบนั้น ได้แก่ 
1) การจุดประกายวิสัยทัศน์ร่วม 2) การอ านวยการในการปฏิบัติงาน และ 3) ทักษะในการสื่อสาร 
  องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าตามงานวิจัยและทัศนะของนักวิชาการต่าง  ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.11 
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ตารางท่ี 2.11 การสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น า 
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1. การพัฒนาตนเอง        5 
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร        5 
3. การฝึกปฏิบัติ        5 
4. การศึกษาและการฝึกอบรม        3 
5. ความเชื่อม่ันในตนเอง        3 
6. ความกล้าแสดงออก        2 
7.ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์        2 
8. พัฒนาการทางสติปัญญา        1 
9. ความเชื่อม่ันในตนเอง        1 
10. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง        1 
11. ความสามารถในการบริหารจัดการ        1 
12. การจุดประกายวิสัยทัศน์ร่วม        1 
13. การอ านวยการในการปฏิบัติ        1 
รวมองค์ประกอบ 4 4 4 5 5 5 3 30 

   
 จากตารางที่ 2.11 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าที่เป็นกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจ านวน 13 องค์ประกอบ แต่ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่ในระดับสูง คือ องค์ประกอบที่มีค่ารวมความถี่
ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น าที่ เป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาตนเอง 2) ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร และ 3) การฝึกปฏิบัติ แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ดังแสดงในภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2. 9 โมเดลการวัดทักษะภาวะผู้น า 
 
  2.6.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของทักษะภาวะผู้น า 
   2.6.2.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการพัฒนาตนเอง 
   วินัย เพชรช่วย (2543) ได้ให้นิยามของ การพัฒนาตนเอง ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
   ความหมายที่  1 การพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดง
พฤติกรรม เพ่ือสนองตอบความต้องการ แรงจูงใจ หรือเปูาหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ 
   ความหมายที่ 2 การพัฒนาตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยตนเอง
ให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือให้ตนเป็นสามาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวิตอย่างสันติสุขของตน 
   นอกจากนี้ วินัย เพชรช่วย (2543) ยังกล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเอง
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความส าคัญต่อตนเอง คือ เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
รับกับสถานการณ์ท้ังหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนา
พฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตั วเอง รวมถึงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่สังคมต้องการ เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เปูาหมายในชีวิตอย่าง
มั่นใจ และส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้น มีความเข้าใจตนเอง สามารถท าหน้าที่ตาม
บทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ 2) ด้านความส าคัญต่อบุคคลอ่ืน คือ สามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่
อ้างอิงให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองกับบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิต
ส่วนตัวและการท างาน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ที่จะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทั้งต่อ
องค์การการท างานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 3) ด้านความส าคัญต่อสังคมโดยรวม คือ ภาระกิจ
ที่แต่ละหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบ ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบการท างานหรือ
เทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและคุณภาพของผลผลิต ท าให้หน่วยงานนั้นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ
กับสังคมอ่ืนได้สูงขึ้น ส่งให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ 
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   สอดคล้องกับ กุญชรี ค้าขาย (2545) ให้ความหมายว่า การพัฒนาตนเอง 
หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนและจัดระบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมทั้งในด้าน
ของตนเอง และในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือให้เกิดความปกติสุขในการด ารงชีวิต 
นอกจากนี้ เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้และยอมรับตนเอง รู้ว่า
ตัวเราแยกจากคนอ่ืน ๆ มีคุณภาพ ความสามารถ ความรู้สึก ความคิด การรู้ดังกล่าวเป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน 
   สมศักดิ์ ประเสริฐลาภ (2545) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน ได้กล่าวสรุปว่า ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน
ในองค์การ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน ตลอดจนวิธีด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้
การบริหารองค์การบรรลุผลตามนโยบาย เปูาหมายที่ก าหนดไว้และจะต้องรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งมีมีอิทธิต่อการบริหารองค์การ โดยได้ให้ ความหมายของ การพัฒนา
ตนเอง ไว้ว่า หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและสามารถปรับปรุงตนเองให้เจริญงอก
งามทั้งด้านประสิทธิภาพในการงาน ด้านปัญญา และด้านคุณธรรม ด้วยการท างานหรือด ารงชีวิต
อย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ของการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 1) การทราบจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเอง คือ การรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถปฏิบัติงานด้านใดได้ดี และใน
ขณะเดียวกันก็ทราบว่าตนเองขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านใด และต้องปรับปรุงเปลี่ยน
เปลี่ยนให้ดีขึ้น และ 2) การเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นที่ยังบกพร่องอยู่ คือ ต้องทราบว่ามีทักษะอะไรบ้าง
ที่จ าเป็นต่อการบริหารองค์การ และหาโอกาสในการฝึกอบรมหรือเพ่ิมประสบการณ์ หรือเรียนรู้จาก
บุคคลต้นแบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   เอกชัย บุญอาจ (2553) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองว่า เป็น
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากในการพัฒนาองค์การรูปแบบหนึ่ง เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในชีวิตของคนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนา
ตนเอง นั้นก็คือ ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง การพัฒนาตนเองจะเน้นการค้นหาตัวเอง การวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของตนเอง การก าหนดเปูาหมายในชีวิต การก าหนดแนวทางไปสู่เปูาหมาย รวมถึงการจัดท า
แผนการด าเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่แน่นอนว่าถ้าบุคลากรมีแผนการบริหารชีวิตที่ดีแล้วคน
เหล่านี้ย่อมสามารถเชื่อมโยงเปูาหมายชีวิตเข้าสู่เปูาหมายในการท างานขององค์การได้อย่างไม่ยาก
นัก นอกจากนี้ ถ้าบุคลากรสามารถบริหารชีวิตตนเองได้ การบริหารงานก็ไม่ใช่เรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้อีก
ต่อไป 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การพัฒนาตนเอง”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการปรับปรุงศักยภาพที่เป็นจุดอ่อน และเพ่ิมเติมศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของ
ตนเอง เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การปรับปรุง
จุดอ่อนในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มเติมจุดแข็งในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 
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   2.6.2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบทักษะในการสื่อสาร 
   สุรีย์พร เสิศวรกุล (2534) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นส่วนประกอบหนึ่งใน
ความส าเร็จของความเป็นผู้น าทางการบริหาร ผู้บริหาร เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนมากเกิด
จากความบกพร่องของกระบวนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทักษะในการสื่อสารเป็นทักษะส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับองค์การเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ซึ่ง ทักษะในการสื่อสาร นั้น หมายถึง ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลไปสู่ผู้อ่ืน เพ่ือท าให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน ตรงกัน สร้างความเชื่อถือ และความเห็นพ้องให้เกิดขึ้นได้ โดยข้อบ่งชี้ถึงทักษะในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) มีความถูกต้องชัดเจน ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น หรือหลอกหลวง  
2) มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 3) มีลักษณะของการให้ข้อมูลและการรับข้อมูล และ 4) มี
ความน่าเชื่อถือ 
   ธนู ชาติธนานนท์ (2552) ได้ให้นิยามของ ทักษะในการสื่อสาร ไว้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร ด้วยความถูกต้องชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง รวมทั้งสามารถชักจูงให้ผู้รับสารเห็นพ้อง
ต้องกันได้อีกด้วย ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องประกอบด้วย 1) การตั้งใจ คือ ให้
ความส าคัญต่อการส่งและรับสาร 2) ความชัดเจน คือ ข้อมูลหรือข่าวสารที่ส่งออกไปหรือรับเข้ามา 
ต้องมีความเป็นจริง ถูกต้อง ไม่บิดเบือนเนื้อหา หรือหลอกลวง 3) การสรุปความ คือ การสรุป
ประเด็นที่ส าคัญระหว่างการรับส่งข้อมูลอยู่เป็นระยะ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน และ 4) ความ
เปิดเผย คือ การแสดงท่าทีเปิดเผยจริงใจ และเป็นมิตรของผู้ส่งสาร โดยการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกของตน ที่ไม่ใช่การขัดแย้งหรือต าหนิ สอดคล้องกับ ปาลินทร ลาภจิตร (2554) กล่าวว่า 
ทักษะในการสื่อสาร เป็นความสามารถของบุคคลในการส่งข่าวสารข้อมูลจากตนเองไปสู่ผู้อ่ืน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้ผู้รับข่าวสารข้อมูลนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองและกลับมา โดยคาดหวังให้
เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเตือน ชักน าให้บุคคลคล้อยตามหรือเห็นด้วย 
และปฏิบัติตาม 
   อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการต่อทักษะการสื่อสารของบัณฑิต ว่าเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เป็นทักษะแรกที่ถ่ายทอด
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถในทักษะด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์ การมีความรู้ความสามารถแต่ไม่
สามารถถ่ายทอดหรือส่งต่อไม่เป็น ย่อมไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ฉะนั้นการถ่ายทอดหรือส่งต่อความรู้
ความสามารถ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยได้ให้นิยามของ ทักษะใน
การสื่อสาร ว่าหมายถึง ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการส่งต่อ ถ่ายทอด หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นระหว่างบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยการ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งข้อบ่งชี้ถึงทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้ น ได้แก่ 
1) ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องไม่ก ากวม 2) ความซื่อสัตย์ในการส่งและรับ
ข้อมูล 3) สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล และ 4) สามารถท าให้มีความเข้าใจตรงกัน เกิด
การคล้อยตาม และปฏิบัติตาม 
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   พรชัย ม่วงแจ่ม (2553) เสนอบทความเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการบริหาร เรื่อง
เทคนิควิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่า ผู้บริหารองค์การที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้น าที่ดีต้องหันมา
ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัฒน์ เพ่ือจะได้เป็นคนรอบรู้  รู้ทัน อันจะส่งผลท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์การตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานร่วมกัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าพาองค์การ
ไปสู่ทิศทางหรือเปูาหมายที่วางเอาไว้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งทักษะในการสื่อสารที่ถือว่าสัมฤทธิ์ผล
นั้น กล่าวโดยสรุปแล้วต้องประกอบไปด้วยข้อบ่งชี้ 3 ประการ คือ 1) ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
2) มีความถูกต้อง เป็นความจริง และสามารถพิสูจน์ได้ และ 3) ท าให้เกิดความคิดที่เห็นพ้องและ
ยินยอมปฏิบัติตาม 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “ทักษะในการสื่อสาร”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายทอด ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้ของทักษะในการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลที่ถ่ายทอด ส่งต่อต้องมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน เป็นความจริง และ 2) ประสิทธิผลในการสื่อสาร ได้แก่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน ท าให้เกดิความน่าเชื่อถือ และท าให้เกิดความคิดเห็นที่เห็นพ้องและยินยอมปฏิบัติตาม 
   2.6.2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการฝึกปฏิบัติ 
   การฝึกปฏิบัติ เกิดจากการรวมกันของค าว่า “ฝึก”และ “ปฏิบัติ”ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ค่ าว่า “ฝึก”หมายถึง ท า (เช่น บอก แสดง หรือปฏิบัติ 
เป็นต้น) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็น หรือมีความช านาญ ส่วนค าว่า “ปฏิบัติ”หมายถึง 
กระท าเพ่ือให้เกิดความช านาญ ดังนั้น การฝึกปฏิบัติ จึงหมายถึง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิด
เป็นความช านาญ 
   ทิศนา แขมมณี (2548) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะส าหรับครูวิชาชีพว่า การเรียนการสอนวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นทักษะ
ปฏิบัติ โดยกล่าวว่า ทักษะ ไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่างกายภายนอกอย่างเดียว
เท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมที่สามารถเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ได้ เช่น สมอง ความคิด ดังนั้น ทักษะ
จึงเกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด และสติปัญญา เพื่อให้เกิดเป็นความช านาญ
เฉพาะทางได้ การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะนั้น ต้องประกอบด้วย การ วิเคราะห์แหล่งความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่ตนเองได้ประสบมา และน ามาเป็นรูปแบบในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการพลิก
แพลง หรือน ามาปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดเป็นความช านาญในเรื่องนั้น และสามารถปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องนั้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างความ
เชื่อถือหรือความไว้วางใจให้กับบุคคลอ่ืนว่าจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี นอกจากนี้ การฝึก
ปฏิบัติจนเกิดความช านาญจนเป็นทักษะเฉพาะยังสามารถน ามาเป็นองค์ความรู้ให้กับบุคคลใน
องค์การได้อีกด้วย 
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   วีระ ไทยพานิช (2551) กล่าวว่า การฝึก หมายถึง การกระท าซ้ าหรือการท า
แบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาทักษะ และ การปฏิบัติ หมายถึง การกระท าจริงในสิ่งที่ เรียนรู้มาจาก
การศึกษา หรือประสบการณ์ จึงสรุปได้ว่า การฝึกปฏิบัติ หมายถึง การท าในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ
ประสบมาอย่างสม่ าเสมอและบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความช านาญ โดยวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัตินั้น 
เพ่ือ ท าให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาได้ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่คงทนมากขึ้น สร้างความตื่นตัว
ให้กับตนเองอยู่เสมอ ท าให้เกิดทักษะและความช านาญในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มา และน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สอดคล้องกับ วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย (2554) กล่าวถึงการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ ว่าหมายถึง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ที่บุคคลได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางการศึกษา หรือ
จากประสบการณ์การท างาน หรือจากประสบการณ์ชีวิต ผ่านการวิเคราะห์และการสะท้อนกลับ
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการปฏิบัติในองค์ความรู้นั้นอย่างซ้ า ๆ จนเกิดเป็นความสามารถเฉพาะ หรือ
ทักษะ หรือความช านาญในด้านนั้น ๆ โดยข้อบ่งชี้ของการฝึกปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลนั้ได้แก่ 1) สามารถ
แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ได้รับอย่างมีทักษะและความช านาญ 2) สามารถท าให้งานที่ได้รับประสบ
ผลส าเร็จ และ 3) สามารถแสดงถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ 
   ประชุม โพธิกุล (2554) เสนอบทความเกี่ยวกับ การฝึกปฏิบัติภาวะผู้น าที่เป็น
ตัวอย่างว่า ภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่สามารถฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ และสังเกตได้ ภาวะผู้น าไม่ใช่เป็นเรื่อง
ลึกลับ หรือเป็นนามธรรมจนคนปรกติธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าให้โอกาสฝึกปฏิบัติ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ที่มีความกระหายและเพียรพยายาม ก็สามารถปรับปรุงภาวะผู้น าของบุคคลนั้น
ได้เป็นอย่างดี โดย การฝึกปฏิบัติที่ท าให้ภาวะผู้น าประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วย 1) การ
น าเอาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มากระท าซ้ าจนเกิดเป็นทักษะ 2) การน าเอาทักษะไปใช้ในการปฏิบัติจน
เกิดผลส าเร็จ และ 3) ทักษะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติได้ 
 จากงานวิจัยและแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
องค์ประกอบ “การฝึกปฏิบัติ”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่แสดงออกถึง การน าความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการปฏิบัติงานอยู่
สม่ าเสมอ จนเกิดเป็นทักษะเฉพาะทางในงานนั้น และสามารถปฏิบัติงานนั้น  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การฝึก
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การน าเอาความรู้ หรือประสบการณ์มากระท าซ้ าจนเกิดเป็นทักษะ ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการศึกษางานวิจัยและทัศนะที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ 
“ทักษะภาวะผู้น า”ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) การพัฒนาตนเอง 2) ทักษะ
ในการสื่อสาร และ 3) การฝึกปฏิบัติ ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ
แต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2.12 
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ตารางท่ี 2.12 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ / สาระเพ่ือการวัดทักษะภาวะผู้น า 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. การพัฒนาตนเอง พฤติ กร รมการแสดงออกของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกถึงการปรับปรุงศักยภาพ
ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม เ ติ ม
ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะส ม่ า เ ส ม อ  แ ล ะ
สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ อ่ืน
ปฏิบัติตามได้  

1) การปรับปรุงจุดอ่อนในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2) การเพ่ิมเติมจุดแข็งในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
3) มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  
4) สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้ 

2. ทักษะในการ
สื่อสาร 

พฤติ กร รมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอด ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผล  

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
1) ข้อมูลที่ถ่ายทอด ส่งต่อต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจน เป็นความจริง 
ประสิทธิผลในการสื่อสาร  
2) ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
3) ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
4) ท าให้เกิดความคิดเห็นที่เห็น
พ้องและยินยอมปฏิบัติตาม 

3. การฝึกปฏิบัติ พฤติ กร รมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกถึง การน าความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยใน
การปฏิบัติงานอยู่สม่ าเสมอ จนเกิด
เป็นทักษะเฉพาะทางในงานนั้น 
และสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  ถู กต้ อ ง 
รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1) การน าเอาความรู้ หรือ
ประสบการณ์มากระท าซ้ าจนเกิด
เป็นทักษะ  
2) ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
2.5 สรปุ 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า  ภาวะผู้ น าพลังบวก 
(appreciative leadership) เป็นทั้งทฤษฎีภาวะผู้น าและหลักปฏิบัติของผู้บริหาร ที่มุ่งสร้างพลังเชิง
บวกให้กับองค์การ โดยการท าความเข้าใจเหตุของเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จผ่านกระบวนการ
ค้นหาเชิงสร้างสรรค์และสามารถน ามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในองค์การและตัวผู้น า
เอง เพ่ือการวางแผนการพัฒนาองค์การ พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของสมาชิกได้
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อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางในการเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิกทุก
คนในองค์การและช่วยเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิกให้มีต่อองค์การมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวแปร
สังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ และการยึดมั่นใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกที่สามารถคัดสรรค์แล้ว 4 ปัจจัย 
คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความร่วมมือของคนในองค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะ
ผู้น า 
 จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกทั้ง 4 ปัจจัยนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัย ที่เก่ียวข้องในลักษณะเหตุและผล (cause and effect) ซึ่งช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเส้นทางอิทธิพล พบว่า 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความร่วมมือของคนในองค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า 
มีอิทธิพลโดยตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวก และยังพบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีอิทธิพลต่อความ
ร่วมมือของคนในองค์การ ส่วนประสบการณ์ภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อทักษะภาวะผู้น า และทักษะ
ภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนในองค์การ 
 นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้ง  
4 ปัจจัยนั้นเพ่ือก าหนดตัวแปรสังเกตได้ของแต่ละตัวแปรแฝงในส่วนที่เป็นปัจจัยนั้น แล้วพบว่า 
 1. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คือ พฤติกรรมของผู้บริหารที่ออกถึงการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมกับบุคคลในองค์การ เพ่ือท าให้ได้รับความไว้วางใจ เกิดวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และแรงจูงใน
ในสังคมให้กับบุคคลในองค์การ มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์ที่มี
ร่วมกัน และแรงจูงใจทางสังคม 
 2. ความร่วมมือของคนในองค์การ คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่ท าให้
บุคคลในองค์การมีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากร และการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกันได้ มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
 3. ประสบการณ์ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานถึงความสามารถของผู้บริหารในการพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความ
ช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ มีตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความ
ช านาญงาน และ การมีวิสัยทัศน์ 
 4. ทักษะภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึง
ความสามารถของผู้บริหารในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลและ
เปูาหมายให้กับบุคคลในองค์การคล้อยตามและน าไปปฏิบัติ และมีการฝึกปฏิบัติภาวะผู้น าจนเกิด
เป็นทักษะอย่างสม่ าเสมอ มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การพัฒนาตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และ 
การฝึกปฏิบัติ 
 เมื่อได้ตัวแปรสังเกตครบทุกตัวแปรแฝง และเส้นทางอิทธิพลแล้ว จึงน ามาสร้างเป็นโมเดล
สมการโครงสร้างที่ประกอบด้วยตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตทุกตัว ตามเส้นทางอิทธิพลของตัว
แปรแฝงที่ก าหนดได้ในหัวข้อ 2 เพ่ือเป็นโมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
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มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อ
การวิจัย (conceptual framework)ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าพลังบวก 

-0.56** 

0.02 

0.76** 

-0.04 

0.31** 

0.29 

ภาวะผู้น าพลัง
บวก 

ความร่วมมือของคน
ในองค์การ 

ทักษะภาวะผู้น า 

ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

ประสบการณ์
ภาวะผู้น า 

ความไวว้างใจ 

วตัถุประสงคท่ี์มีร่วมกนั 

แรงจูงใจทางสังคม การใชห้ลกัการดา้นสุนทรีย
สาธก 

การสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน การใชท้รัพยากรร่วมกนั การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 

การพฒันาตนเอง ทกัษะในการส่ือสาร การฝึกปฏิบติั 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 

การยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ชอบธรรม การพฒันาทกัษะความรู้ 

การสร้างเชาวน์ปัญญา 

ความช านาญงาน 

การมีวิสยัทศัน์ 

0.34 

0.30 

0.45 

0.37 

0.28 

0.24 

0.29 

0.23 0.28 

0.40 

0.24 

0.57 

0.35 0.28 0.28 

หมายเหตุ        แทน ตัวแปรที่สามารถสังเกตได้,                แทน ตัวแปรแฝง 
                    แทน ความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุและผล ตัวแปรที่ปลายลูกศรท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ต่อตัวแปรที่หัวลูกศร (ผล)  



 
 

บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ
และตัวแปรผล (cause-effect relationship) เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับข้อตกลง
เบื้องต้น(assumptions)ดังนี้  1) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ( linear) แบบบวก(additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal 
relationships) 2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและความคลาดเคลื่อนเป็นแบบปกติ และ  
3) ลักษณะความเป็นอิสระต่อกัน (independence) ระหว่างตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2542) และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 6 ประการ คือ 1) เพ่ือบรรยายลักษณะของโมเดลความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์/ตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยใช้โมเดลที่ง่ายและประหยัด 2) เพ่ือให้ได้โมเดลใช้เป็น
ฐานส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม 3) เพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธ
ความสัมพันธ์ตามทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้การปฏิเสธแนวคิดทฤษฎีและ
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์เดิมจะน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงทฤษฎีให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 4) เพ่ือ
บรรยายและท าความเข้าใจคุณสมบัติของโมเดลเพ่ือที่จะสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน 5) เพ่ือพยากรณ์ปรากฏการณ์ และ 6) เพ่ือท าความ
เข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตรของปรากฏการณ์ที่ศึกษา (Sloane & Gorard, 2003 อ้าง
ถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 โมเดลสมการโครงสร้างประกอบด้วยตัวแปรแฝง (latent variables) เป็นตัวแปรที่ไม่
สามารถวัดได้โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้จากตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) ของแต่ละตัว
แปรแฝง ดังนั้นโมเดลสมการโครงสร้างจะสะท้อนให้เห็นถึงทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบ ( factor 
analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) องค์ประกอบที่ส าคัญของโมเดลสมการ
โครงสร้าง คือ โมเดลโครงสร้าง/โมเดลสมการโครงสร้าง (structural model/structural equation 
model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตัวแปรแฝงซึ่งอาจเป็น
แบบทางเดียวและแบบเส้นเชิงบวก (recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบ
เส้นเชิงบวก (non-recursive and linear additive) และโมเดลการวัด (measurement model) 
ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ , 2554) โดย
สัญลักษณ์ที่ใช้ในโมเดลการวิจัยใช้รูปวงรีแทนตัวแปรแฝง และรูปสี่เหลี่ยมแทนตัวแปรสังเกตได้ 
สมมติฐานวิจัยมักเขียนเป็นข้อความบรรยายโมเดลอิทธิพลในโมเดลเป็นภาพรวม สถิติวิเคราะห์
จ าเป็นต้องใช้สถิติวิเคราะห์ที่สามารถวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลสมการถดถอยทั้งสอง
สมการไปพร้อมกัน (simultaneous equation model) และมีการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดล (model goodness of fit test) ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้างซึ่งต้องใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม LISREL (Joreskog & Sorbom, 
1996 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) และโปรแกรม AMOS (Arbuckle, 2009 อ้างถึงใน ทองใบ 
สุดซารี, 2554) เป็นต้น  
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 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการออกแบบวิธีด าเนินการวิจัยของโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวก โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยหลัก 2 ช่วง คือ  
 1) การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างที่
เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐาน โดยผลลัพธ์จะได้โมเดลสมมติฐานที่ประกอบด้วย โมเดลการ
วัดและโมเดลสมการโครงสร้าง 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
model: SEM) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือตอบค าถามการวิจัยว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างที่สร้างขึ้นโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ ดังแสดงในภาพที่ 3.1 
 

              
 
ภาพที่ 3.1 กระบวนการออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 

 จากภาพที่ 3.1 แสดงแนวการออกแบบวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือทดสอบโมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าพลังบวกในบทที่ 2 พร้อมทั้งศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ โดยคัดสรรตัวแปร
ส าคัญ แล้วจัดระบบความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยเชิงสาเหตุกับตัวแปรตามหรือภาวะผู้น าพลัง
บวก แล้วน าเสนอเป็นตัวแบบสมมติฐานที่มีทั้งตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ส าหรับบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัย คือ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) 
การแปลผลข้อมูล ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ตามล าดับ 

สร้าง ม  ลสมม  ิ าน

วิ คราะห์ ม  ลสมการ ครงสร้าง

ก าหน ข้อมูล  า พาะ ม  ล

ระบ ความ ป น ป  ้ค่า   ยว

ประมาณค่าพารามิ  อร์

 รว สอบความสอ คล้องของ ม  ลการวิ ัยกบัข้อมลู  ิงประ ักษ์

 ปลความหมาย ม  ล

สอ คล้อง

 ม  ลสมการ ครงสร้างภาวะผู้น  าพลงับวกส าหรับ
ผู้บริหาร รง ร ยนมธัยม  กษา�สังก ั�สพ  

 ม่สอ คล้อง

  กษางานวิ ัย ละทฤษ  ท   ก  ยวข้อง

ปรับ ม  ล
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2,358 คน 
(ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2557) โดยสามารถจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ตามเกณฑ์การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
จ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน มีจ านวนผู้บริหารรวม 85 คน 2) โรงเรียนขนาดกลางที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 121-300 คน มีจ านวนผู้บริหารรวม 547 คน 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 301-499 คน มีจ านวนผู้บริหารรวม 370 คน และ 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป มีจ านวนผู้บริหารรวม 
1,356 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 แบ่งตามภูมิภาค และตามขนาดโรงเรียน 
 
 

ภาค 
จ านวน
จังหวัด 

จ านวนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ. จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (คน) รวมทั้งหมด 

(คน) 
เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

ภาคเหนือ 15 11 92 77 217 397 
ภาคกลาง 28 25 113 78 477 693 
ภาคตะออกเฉียง
เหนือ 

20 30 247 170 486 933 
ภาคใต้ 14 19 95 45 176 335 
รวม 77 85 547 370 1,356 2,358 

 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขึ้นจากประชากรดังกล่าวในข้อ1.1ได้จ านวน 
880 คน โดยสามารถจ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน34 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวน 195 คน 
3) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวน 139 คน และ 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวน 512 คน  
 ซึ่งการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้ค านึงถึงลักษณะข้อมูลการวิจัยที่จะต้อง
ใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับการใช้สถิติแต่ละประเภทตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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  3.1.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ซึ่งใช้
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ไลค์ลี่ฮู๊คสูงสุด (maximum likelihood: ML) ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดใหญ่เพราะถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดต่ ากว่า 100 หน่วย จะพบว่าโอกาสปฏิเสธสมมติฐานใน
การทดสอบ ไค-สแควร์ (chi-square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์ มีแนวโน้มที่จะมีค่าสูง อย่างไรก็ตาม
ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่
ต้องการประมาณค่า ถ้าพารามิเตอร์มีจ านวนมาก ควรจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
โดยใช้กฎที่ว่าอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 
1 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
  3.1.2.2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) 
ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การถดถอย เกณฑ์ส าหรับการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างระบุขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นฟังก์ชั่นของจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า คือ ต้องมี
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 คน ต่อหนึ่งพารามิเตอร์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
  3.1.2.3 การวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้สถิติไค -สแควร์ 
(chi-square statistics) ที่ระดับความสอดคล้อง (goodness of-fit index: GFI) ระหว่างตัวแบบ
สมมติฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนักสถิติส่วนใหญ่ก าหนดว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาด
ใหญ่ เพราะฟังก์ชั่นความสอดคล้อง (fit or fitting function) จะมีการแจกแจงแบบไค-สแควร์ต่อเมื่อ
กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น (Bollen,1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ได้เสนอแนะให้
พิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่า ถ้า
พารามิเตอร์มีจ านวนมากควรจะต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยใช้อัตราส่วน
ระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1  
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยเหตุผลข้อ1-3 นั้นสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข้ันสูงและมีตัวแบบ (model) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถ้าต้องการความ
มั่นใจในการทดสอบมากยิ่งขึ้น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวน
พารามิเตอร์เป็น 20 ต่อ1 หน่วยขึ้นไป (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีการก าหนด
ข้อมูลเฉพาะของโมเดล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องเชื่อมโยงทฤษฎี งานวิจัย และสารสนเทศ ที่ต้องใช้ในการ
พัฒนาโมเดลก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้องระบุโมเดลจ าเพาะ (particular 
model) ที่ใช้ในการยืนยันหรือตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) ซึ่งการระบุโมเดลจ าเพาะจะอธิบาย
ถึงเหตุผลที่ใช้ในการก าหนดตัวแปรที่ต้องการอธิบายหรือท านาย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปร 2 แบบ 
คือ ตัวแปรภายใน และตัวแปรภายนอก โดยตัวแปรภายนอกจะพิจารณาเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดล (ไม่
สนใจว่าตัวแปรภายนอกมีสาเหตุมาจากอะไร) ส่วนตัวแปรภายในจะเป็นได้ทั้งตัวแปรท านายและตัว
แปรเกณฑ์ที่ถูกท านายด้วยตัวแปรภายนอก และสามารถใช้ในการท านายตัวแปรอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
โมเดลที่ก าหนดจะต้องมีทฤษฎีในการเชื่อมโยงตัวแปรภายนอกไปยังตัวแปรภายใน และเชื่อมโยงตัว
แปรภายในไปยังตัวแปรภายในอ่ืนๆ และโมเดลที่พัฒนาขึ้นจะเป็นโมเดลที่เหมาะสมก็ต่อเมื่อการ
ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลมีความสมเหตุสมผล และความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมของ
โมเดลจ าเพาะนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2543, Schumacker 
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and Lomax, 2010) และจากการก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลจะน าไปสู่การระบุความเป็นไปได้
ค่าเดียวของโมเดล (model identification) สามารถพิจารณาจากค่าองศาอิสระ (degree of 
freedom) โดยใช้สูตรค านวณค่าองศาอิสระ คือ Degree of freedom = [NI (NI+1)/2] – number 
of parameter estimation เมื่อก าหนดให้ NI หมายถึง จ านวนตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  
 ถ้า Degree of freedom > 0 แสดงว่า โมเดลระบุเกินพอดี (Over-identified model) 
หมายถึง จ านวนสมการที่ค านวณน้อยกว่าจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าในโมเดล และจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียวส าหรับพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าแต่ละตัว และเมื่อโมเดลเป็นแบบ over-
identified แล้วนั้น โมเดลจะมีความเหมาะสมอย่างดีกับข้อมูล เพราะจ ากัด 2 ชนิดของการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ คือ 1) ผู้วิจัยต้องให้ทิศทางของพารามิเตอร์ โมเดลที่ให้ทิศทางของพารามิเตอร์เพียง
ทิศทางเดียวจะเรียกว่า recursive model และโบเรน(Bollen,1989) ได้อธิบายถึง recursive 
model ว่าเป็นเงื่นอไขที่มีประสิทธิภาพส าหรับการก าหนดคุณลักษณะโมเดล นั่นคือลูกศรทั้ งหมดมี
ทิศทางเดียวเหมือนกันหมด ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นข้อตกลงดั้งเดิมของการวิเคราะห์เส้นทาง (path 
analysis) และ 2) การวิจัยสามารถมี overidentifies ที่เหมาะสมกับข้อมูลได้โดยก าหนดพารามิเตอร์
บางค่าให้คงที่ก่อน ซึ่งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะให้เป็นศูนย์ แล้จากนั้น ก็พิจารณาโมเดลในจุดที่ส าคัญ 
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2543, Schumacker and Lomax, 2010)  
 ถ้า Degree of freedom = 0 แสดงว่า โมเดลระบุพอดี (Just-identified model) 
หมายถึง จ านวนสมการที่ค านวนเท่ากับจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าในโมเดลและจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียวส าหรับพารามิเตอร์ที่ ไม่ทราบค่าแต่ละตัว ชูมาร์เกอร์แอนโรแมกซ์ 
(Schumacker and Lomax, 2010)  
 ถ้า Degree of freedom < 0 แสดงว่า โมเดลระบุไม่พอดี (Under-identified model) 
หมายถึง จ านวนสมการที่ค านวณมากกว่าจ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ค่าในโมเดลและจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ค่าเดียวส าหรับพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าแต่ละตัว ชูมาร์เกอร์แอนโรแมกซ์
(Schumacker and Lomax, 2010) 
 ซึ่งทั้ง โมเดลระบุเกินพอดี (over-identified model) และโมเดลระบุพอดี (just-identified 
model) ผู้วิจัยจะสามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ แต่ถ้าเป็นโมเดลระบุไม่พอดี (under-
identified model) จะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ เนื่องจากค่าองศาอิสระติดลบ 
(Maccallum, Wegener, Uchino and Fabrifar,1993) 
 การวิจัยในครั้งนี้จึงใช้ วิธีการนับจ านวนค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) (p*
(p+1))/2 เมื่อ P คือ จ านวนตัวแปร (นับจ านวนเส้นลูกศรใน Path Diagram รวมกับ จ านวนตัวแปร) 
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 ภาพที่ 3.2 โมเดลสมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย เพื่อน ามาค านวณจ านวนพารามิเตอร์ 
  
 จากการประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดลสมมติฐาน ถ้าใช้วิธีการนับพารามิเตอร์จาก
แนวคิดว่า จ านวนพารามิเตอร์ เท่ากับ จ านวนเส้นลูกศร ใน Diagram รวมกับจ านวนตัวแปรทั้งหมด
ใน Diagram จะมีวิธีหาจ านวนพารามิเตอร์ดังนี้ 
  1. จ านวนเส้นลูกศรใน Diagram มีจ านวน 23 เส้น 
  2. จ านวนตัวแปร 21 ตัวแปร (มี 5 ตัวแปรแฝง และ 16 ตัวแปรสังเกต) 
  ดังนั้นจ านวนพารามิเตอร์ของโมเดลสมมติฐานนี้มีจ านวน 23+21 = 44 พารามิเตอร์ 
และหากใช้อัตราส่วน 20:1 จึงสามารถประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 880 คน 
  3.2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการประมาณกลุ่มตัวอย่างที่ได้ 880 คน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติ (statistical sampling methods) 
ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบและ
ยืนยันความเหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีซึ่งมีขั้นตอนการ
สุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   3.2.1.1 ส ารวจข้อมูลหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ ปรากฏรายชื่อในบริการข้อมูล
สารสนเทศปีการศึกษา 2557 (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2557) แล้วจัดท ากรอบการสุ่ม (sampling frame) 
   3.2.1.2 ท าการสุ่มเลือกจังหวัดโดยแบ่งตามภูมิภาคในประเทศไทย มาจ านวนร้อย
ละ 30 ของภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยวิธีการสุมอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน พบว่า ภาคเหนือ มี 5 จังหวัด ภาค
กลาง มี 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 6 จังหวัด และภาคใต้ มี 5 จังหวัด รวมทั้งหมด 25 
จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.2 



94 
 

ตารางที่ 3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเลือกจังหวัด แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทยมา
จ านวนร้อยละ 30 ของภาค และจ าแนกจ านวนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน 

 

ภาค จังหวัด 
จ านวนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 

(คน) 
เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

ภาคเหนือ 

พิจิตร 0 12 9 9 
เชียงราย 1 10 6 24 
น่าน 3 11 3 12 
ล าปาง 1 13 6 11 
เชียงใหม่ 0 2 2 29 

ภาคกลาง 

ฉะเชิงเทรา 3 9 4 13 
สมุทรปราการ 1 1 1 22 
นครสวรรค์ 0 13 3 21 
กรุงเทพมหานคร 0 1 3 115 
ลพบุรี 1 3 5 16 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 4 3 10 
ปทุมธานี 1 1 0 19 
จันทบุรี 3 6 2 12 
กาญจนบุรี 0 6 5 18 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนองคาย 2 2 12 15 
ศรีสะเกษ 1 13 9 33 
เลย 0 9 8 14 
สุรินทร์ 3 27 17 38 
อุบลราชธานี 0 9 12 38 
กาฬสินธุ์ 4 24 7 20 

ภาคใต้ 

ชุมพร 2 7 1 12 
ตรัง 1 1 7 19 
นครศรีธรรมราช 6 19 12 34 
สุราษฎร์ธานี 3 11 3 27 
สงขลา 1 13 6 21 

รวม 25 จังหวัด 
38 227 146 602 

1,013 คน 
 

   3.2.1.3 ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยมีขนาดโรงเรียน
เป็นตัวแบ่งชั้น และมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่
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ใส่คืน โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ให้ได้สัดส่วนตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 880 คน พบว่า  
1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน 34 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวน 195 คน 3) โรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีจ านวน 139 คน และ 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวน 512 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.3  
 
ตารางท่ี 3. 3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ภาค จังหวัด 
จ านวนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

ภาคเหนือ 

พิจิตร 0 10 8 7 
เชียงราย 1 8 6 22 
น่าน 3 10 3 9 
ล าปาง 1 9 6 10 
เชียงใหม่ 0 2 2 24 

ภาคกลาง 

ฉะเชิงเทรา 3 7 4 10 
สมุทรปราการ 1 1 1 20 
นครสวรรค์ 0 10 3 18 
กรุงเทพมหานคร 0 1 3 97 
ลพบุรี 1 3 5 14 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 4 3 8 
ปทุมธานี 1 1 0 16 
จันทบุรี 3 6 2 10 
กาญจนบุรี 0 6 5 16 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนองคาย 2 2 10 15 
ศรีสะเกษ 1 13 9 27 
เลย 0 9 8 14 
สุรินทร์ 3 20 15 30 
อุบลราชธานี 0 9 10 29 
กาฬสินธุ์ 2 19 7 20 

ภาคใต้ 

ชุมพร 2 7 1 12 
ตรัง 1 1 7 19 
นครศรีธรรมราช 4 16 12 28 
สุราษฎร์ธานี 3 11 3 20 
สงขลา 1 10 6 17 

รวม 25 จังหวัด 
34 195 139 512 

880 คน 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวก 
แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ตัวเลือกของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้สอบถามผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน รายละเอียดมี
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การบริหาร ลักษณะเครื่องมือเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าพลังบวกตามการแสดงออกของตนเอง ลักษณะ
เครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า(rating scales)โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้หลักการ
ด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกตามการรับรู้
ของตนเอง ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scales) ได้แก่ 
  1. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับ ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์
ที่มีร่วมกัน และแรงจูงใจทางสังคม จ านวน 13 ข้อ 
  2. ด้านความร่วมมือของคนในองค์กร โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการก าหนดอ านาจหน้าที่ จ านวน 15 ข้อ 
  3. ด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะความรู้ 
การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ จ านวน 11 ข้อ 
  4. ด้านทักษะภาวะผู้น า โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ 
 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีดังนี้ 
 3.3.1 การสร้างเครื่องมือ 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผู้น าพลังบวก 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกชุดโดยอาศัยฐานทฤษฎีและงานวิจัย
ในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นลักษณะแบบสอบถามมีมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3.3.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.3.2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เป็นการตรวจสอบ
เครื่องมือมีความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห์เนื้อหา หรือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ก าหนด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
หลักการการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( index of item-
objective congruence: IOC) มีข้ันตอน ดังนี้ 
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   3.3.2.1.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
แบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา คือ รองศาตราจารย์ ปราณี สุรสิทธิ์ ดร.ณรินทร์ ช านาญดู ผู้
ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธีรพันธ์ กรลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต 
และ3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา คือ รองศาสตราจารย์ อ าพน 
ศรัณยชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย และ ดร.สุภาพร ศรีหามี เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา  
   3.3.2.1.2 เกณฑ์การพิจารณา คือ 1) ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าวัดได้ตรงกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 2) ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าวัดได้ไม่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และ 3) ให้คะแนน 0 
เมื่อไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ ซึ่งข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่า
ความเที่ยงตรงทีใ่ช้ได้ และข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 มีค่าความเที่ยงตรงที่ยังใช้ไม่ได้ (สมชาย 
วรกิจเกษมสกุล, 2553) ยังต้องปรับปรุงแก้ไขภาษาเพ่ือน าไปสู่การทดลองใช้แบบสอบถามต่อไป ซึ่ง
ผลจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.89-1.00 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรงที่ใช้ได้ โดยการค านวณค่า IOC ผู้วิจัยใช้สูตรของ (Rovinelli and Hambleton,1997) ดังนี้ 
 

     
  

 
 

 
   IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N    แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  3.3.2.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดกรุงเทพฯ 
แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอน ดังนี้ 
   3.3.2.2.1 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (item analysis) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (item-total correlation) ซึ่งข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
ถือว่าใช้ได้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) สูตรการค านวณดังนี้ 
 

r = 
𝑁∑𝑥𝑦  (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑁 𝑥  ( 𝑥 )][𝑁 𝑦  ( 𝑦 )]
 

 
    r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
    N แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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    X แทน  คะแนนของข้อค าถาม 
    Y แทน  คะแนนรวมของข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือทุกข้อ 
ซึ่งมีผลการหาค่าการหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้ 
    1) ภาวะผู้น าพลังบวก มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.44-0.58 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก มีค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายข้อ ตั้งแต่ 0.44-0.58 การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.55-0.58 
และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ คือ 0.56 ทุกข้อ 
    2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.75-0.81 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ความไว้วางใจ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.75-
0.80 วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.79-0.81 และแรงจูงใจทาง
สังคม มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.80-0.81 
    3) ความร่วมมือของคนในองค์การ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 
0.46-0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การสร้างมาตรฐานการท างาน มีค่ าอ านาจ
จ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.46-0.52 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 
0.54-0.56 และการก าหนดอ านาจหน้าที่ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.51-0.55 
    4) ประสบการณ์ภาวะผู้น า มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.55-
0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การพัฒนาทักษะความรู้ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นราย
ข้อ ตั้งแต่ 0.55-0.64 การสร้างเชาวน์ปัญญา มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.61-0.63 ความ
ช านาญงาน มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.63-0.64 และการมีวิสัยทัศน์ มีค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.62-0.65 
    5) ทักษะภาวะผู้น า มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.77-0.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การพัฒนาตนเอง มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.77-
0.82 ทักษะในการสื่อสาร มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.82-0.85 และการฝึกปฏิบัติ มีค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.83-0.84 
   3.3.2.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
และจ าแนกตามแบบสอบถามวัดปัจจัยเชิงสาเหตุ และแบบสอบถามวัดภาวะผู้น าพลังบวก ด้วยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538) โดยค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสมควรจะอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (กริช แรงสูงเนิน, 2554 อ้างถึง
ใน กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) สูตรการค านวณดังนี้ 
 

𝛼   [
𝐾

𝐾   
] [  

 𝑠𝑖
 

𝑆𝑥 
]
 

  

   𝛼     แทน  สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
   K    แทน  จ านวนข้อค าถามของแบบทดสอบ 
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   𝑠𝑥
   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 

 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดภาวะผู้น าพลังบวกนี้ผลสรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้น าพลังบวก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.93 ส่วนความร่วมมือของคนในองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
     
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งให้
โรงเรียนกลุ่มตวัอย่างทราบ และขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2 ติดต่อโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปพร้อมกับ
หนังสือขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ และด าเนินการติดตาม
เก็บแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์และเดินทางเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่ สพม.เขต ได้รับกลับคืนมา
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จากนั้นท าการตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่ตอบที่ไม่สมบรูณ์
ออก ซึ่งแบบสอบถามที่สมบรูณ์ มีจ านวน 850 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 96.59 ของแบบสอบถามจาก
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 3.4.3 น าแบบสอบถามที่ท าการตรวจสอบจากข้อ 3.4.2 มาลงข้อมูลคะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เพ่ือท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และโปรแกรมลิสเรลเพ่ือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างหรือ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (linear structural relationship: LISREL) เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.5.1 สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics)  
  3.5.1.1 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
  3.5.1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าความเบ้ และค่าความ
โด่ง เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความ
ร่วมมือของคนในองค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า ทักษะภาวะผู้น า และการวิเคราะห์ระดับการรับรู้
ภาวะผู้น าพลังบวก     
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 3.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) 
  3.5.2.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เป็นสถิติท่ีใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น
ไป เพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละตัวแปร และระหว่างปัจจัยเชิง
สาเหตุกับภาวะผู้น าพลังบวก 
  3.5.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความตรงเชิง
โครงสร้าง (construct validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและภาวะผู้น าพลังบวก ที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเป็น
จริงตามข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
  3.5.2.3 การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (path analysis) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรศึกษาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปร
และวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของทฤษฎีหรือทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ส่วน คือ 
   3.5.2.3.1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
   1) การก าหนดข้อมูลจ าเพาะโมเดล (specification of the model) ผู้วิจัยได้สนใจ
ศึกษาว่าตัวแปรสาเหตุตัวใดบ้างที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อภาวะผู้น าพลังบวกโดยผู้วิจัยใช้โมเดล
การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกต โดย
มีข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลว่าความสัมพันธ์ของโมเดลทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linear) 
เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (additive) และเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (recursive model) ระหว่าง
ตัวแปรภายนอก (exogenous variables) และตัวแปรภายใน (endogenous variables) (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2548) 
   2) การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model) ผู้วิจัย
ใช้เงื่อนไขกฎที (t-rule) เพ่ือนั่นคือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบโดยจะใช้จ านวน
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า (t) และจ านวนตัวแปรสังเกต (NI) ซึ่งน ามาค านวณหาจ านวน
สมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมได้ กฎที่กล่าวว่า แบบจ าลองจะระบุค่าได้พอดีเมื่อ t ≤ (1/2) 
(NI) (NI+1) และใช้กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (recursive rule) เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขพอเพียง  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 
   3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation from the 
model) ผู้วิจัยใช้การประมาณค่าโดยใช้วิธีไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (maximum likelihood: ML) ซึ่งเป็นวิธีที่
แพร่หลายที่สุด เป็นวิธีใช้ฟังก์ชั่นความกลมกลืนที่ไม่ใช่ฟังก์ชั่นแบบเส้นตรง แต่ก็เป็นฟังก์ชั่นที่บอก
ความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 
   3.5.2.3.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล(goodness-of fit measures) 
เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะ
ตรวจสอบ ดังนี้  
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   1) ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ว่าฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่ 
หรือค่าใกล้เคียงกับจ านวนองศาแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) และค่าไค-สแควร์ ไม่มี
นัยส าคัญ แสดงว่า โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   2) ค่าสัดส่วน 𝜒 /df เนื่องจากเมื่อจ านวนกลุ่มตัวอย่างมาก ผลการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างจะให้ค่าไค-สแควร์ที่สูงกว่ากรณีการวิเคราะห์ที่มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า เพ่ือ
แก้ไขความไวของค่าไคขสแควร์ ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์ จึงมีผู้เสนอให้
ใช้ค่าสัดส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ และค่าองศาอิสระ (𝜒 /df) ที่ค่าไม่ควรเกิน 2.00 แสดงว่า โมเดล
สมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ 
และคณะ, 2551 
   3) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (goodness-of fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความ
สอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   4) ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (adjusted goodness-of-fit index: 
AGFI) ซึ่งน าดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ค่าดัชนี AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   5) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ใช้
เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยว่ามีความสอดคล้องสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อย
เพียงใด มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   6) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standardized 
root mean squared residual: Standardized RMR) เป็นค่าบอกความคลาดเคลื่อนของโมเดล  
มีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548;  
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square of 
error approximation: RMSEA) ค่าของ RMSEA เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่
สร้างข้ึนกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่งค่า RMSEA ที่ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   8) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (critical n: CN) เป็นดัชนีที่แสดงขนาดของตัวอย่างที่จะ
ยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล้องของโมเดลได้ และค่า CN ควรมีค่ามากกว่า 200 ของกลุ่มตัวอย่าง 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000 อ้างถึงใน สุภมาส อังศุโชติ และ คณะ, 2551) 
   3.5.2.3.3 การวิเคราะห์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อน (analysis of residuals) 
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์เศษเหลือควบคู่กันไปกับ
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ดัชนีตัวอ่ืน ๆ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อน
มีหลายแบบ โดยที่แต่ละแบบใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้    
   1) เมทริกซ์ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบความสอดคล้อง (Fitting 
Residuals Matrix) หมายถึง เมทริกซ์ที่มีผลต่างของเมทริกซ์ S และ Sigma ซึ่งประกอบด้วยค่าความ
คลาดเคลื่อนท้ังในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐานมี
ค่าต่ ากว่า 2.00 กลมกลืนกับค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (largest standardized 
residual) ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่เข้าสู่การวิเคราะห์กับเมทริกซ์ที่ประมาณได้ โดยค่าเศษเหลือ
เคลื่อนที่เข้าใกล้ศูนย์ จะถือว่าโมเดลมีแนวโน้มสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ความพอดีเศษเหลือ
เหมาะสมอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
   2) ดัชนีปรับโมเดล (model modification indexes:MI) ดัชนี้ตัวนี้เป็นการปรับ
โมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีการด าเนินการคือ จะตรวจสอบผลการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ และ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก าลังสอง (squared multiple correlation) ให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (overall fit) ของโมเดลว่า โดยภาพรวมแล้วโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด และจะหยุดปรับโมเดลเมื่อพบว่า ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐานต่ ากว่า 2.00 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

 

สถิติที่ใช้วัดความสอดคล้อง ระดับการยอมรับ 
1.ค่าไค-สแควร์ (𝜒 ) ค่า 𝜒  มีค่า P-value สูงกว่า 0.05 
2.ค่าสัดส่วน 𝜒 /df ค่า 𝜒  มีค่าไม่ควรเกิน 2.00 
3.ค่า GFI, AGFI, CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00  
4.ค่า Standardized RMR, RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 
5.ค่า CN สูงกว่าหรือเท่ากับ 200 ของกลุ่มตัวอย่าง 
6.ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2 

 

3.6 การแปลผลข้อมูล 
 

 3.6.1 ในกรณีของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกและระดับการแสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกนั้น 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการแสดงออกในระดับมากที่สุด   
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดับมาก    
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดับปานกลาง    
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดับน้อย    
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดับน้อยที่สุด 
 3.6.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในปัจจัยด้วยกันเอง และระหว่างปัจจัยที่มี
อิทธิพลกับภาวะผู้น าพลังบวก ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 
2553) 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันมาก                 
  0.31 – 0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันปานกลาง                
  0.01 – 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันน้อย                 
  0.00   หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์ 
 

3.7 สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ
และตัวแปรผล (cause-effect relationship) เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับข้อตกลงโดย
มี การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม LISREL 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2,358 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 880 คน 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวก แบบมาตราส่วน
ประมาณค่าชนิด 5 ตัวเลือกของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใช้สอบถามผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าพลัง
บวกตามการแสดงออกของตนเอง ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scales) 
และ 3) แบบสอบถามวัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกตามการแสดงออกของ
ตนเอง ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scales) จากนั้นผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม 
และติดตามเก็บแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ และเดินทางเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่ สพม.เขต 
ได้รับกลับคืนมาภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จากนั้นท าการตรวจสอบและคัดแยกได้แบบสอบถาม
ที่สมบรูณ ์จ านวน 850 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 96.59 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัด
กระท ากับข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และโปรแกรมลิสเรล เพ่ือการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างหรือความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (linear structural relationship: LISREL) เพ่ือหา
ค่าสถิตสิถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และ สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) 
 จากการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์หาค่าจ าแนกรายข้อของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ พบว่า ภาวะผู้น าพลังบวก มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.44-
0.58 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.75-0.81 ความร่วมมือของ
คนในองค์การ มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.46-0.56 และ ทักษะภาวะผู้น า มีค่า
อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อทั้งฉบับ ตั้งแต่ 0.77-0.85 ส าหรับการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ และจ าแนกตามแบบสอบถามวัดปัจจัยเชิงสาเหตุ และแบบสอบถามวัด
ภาวะผู้น าพลังบวก ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดภาวะผู้น าพลังบวกนี้ผลสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าพลังบวก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ส่วนความร่วมมือของ
คนในองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ส าหรับค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามทั้งฉบับ
ของแบบสอบถามงานวิจัยฉบับนี้มีค่าตั้งแต่ 0.89-1.00 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงที่ใช้ได้ 
 
 



 
 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้
ในบทที่ 1 ดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

  4.1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร 
 

ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable)  
SOI แทน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม วัดจากตัวแปรสังเกต 3 

ตัวแปร คือ 
TRUS แทน ความไว้วางใจ 
SHOB แทน วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 
SOMO แทน แรงจูงใจทางสังคม 
EXP แทน ประสบการณ์ภาวะผู้น า วัดจากตัวแปรสังเกต 4 

ตัวแปร คือ 
IMKL แทน การพัฒนาทักษะความรู้ 
IMTE แทน การสร้างเชาว์ปัญญา 
EXPW แทน มีความช านาญงาน 
VISI แทน การมีวิสัยทัศน์ 
ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) 
APPL แทน ภาวะผู้น าพลังบวก วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว

แปร คือ 
APIN แทน การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก 
INSP แทน การสร้างแรงบันดาลใจ 
INTE แทน การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
COL แทน ความร่วมมือของคนในองค์การ วัดจากตัวแปร

สังเกต 3 ตัว คือ 
WOST แทน การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
SHRE แทน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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DEAU แทน การก าหนดอ านาจหน้าที่ 
SKL แทน ทักษะภาวะผู้น า วัดจากตัวแปรสังเกต 3 ตัว 
ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) 
SEIM แทน การพัฒนาตนเอง 
COMS แทน ทักษะในการสื่อสาร 
PRAC แทน การฝึกปฏิบัติ 

  
 4.1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

 

แทน ค่าเฉลี่ย (mean) 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
SKEW แทน ค่าความเบ้ (skewness) 
KUR แทน ค่าความโด่ง (kurtosis) 
α แทน ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  

 

แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (squared 
multiple correlation)  

 

แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi - square) 
df แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
 

แทน น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
SE แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard 

error) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบที (t-distribution) 
F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-distribution) 
SS แทน ผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (sum of 

square) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนก าลังสอง (mean 

square) 
MD แทน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (mean 

difference) 
 

แทน ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง (construct 
reliability) 

 
 

แทน ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้
ด้วยองค์ประกอบ  
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(average variance extracted) 
Sig แทน      ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
GFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม 

(goodness of fit index) 
AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่

ปรับแก้แล้ว 
 (adjusted goodness of fit index) 

CFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
(comparative fit index)  

SRMR แทน ดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(standardized RMR) 

RMSEA แทน ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ 
(root mean square error of 
approximation) 

CN แทน ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (critical N) 
DE แทน อิทธิพลทางตรง (direct effects) 
IE แทน อิทธิพลทางอ้อม (indirect effects) 
TE แทน อิทธิพลรวม (total effects) 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 850 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.59 
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานะภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม เป็นความถี่และค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 
 1. ชาย 
 2. หญิง 

 
575 
275 

 
67.65 
32.35 

2. อายุ 
 1. ต่ ากว่า 35 ปี 
 2. 35 – 45 ปี 
 3. 46 – 55 ปี 
 4. 56 ปีขึ้นไป 

 
47 
192 
338 
273 

 
5.53 
22.59 
39.76 
32.12 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 1. ปริญญาตรี 
 2. ประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา 
 3. ปริญญาโท 
 4. ปริญญาเอก 

 
45 
30 
703 
72 

 
5.29 
3.53 
82.71 
8.47 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
 1. ต่ ากว่า 5 ปี 
 2. 5 – 15 ปี 
 3. 16 – 25 ปี 
 4. 26 ปีขึ้นไป  

 
13 
143 
221 
473 

 
1.53 
16.82 
26.00 
55.65 

5. ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  
 1. ต่ ากว่า 5 ปี 
 2. 5 – 10 ปี 
 3. 11 – 15 ปี 
 4. 16 ปีขึ้นไป 

 
167 
292 
158 
233 

 
19.65 
34.35 
18.59 
27.41 

  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6 เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มี
อายุระหว่าง 46-55 ปี มากที่สุด จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 39.76 รองลงมา คือ มีอายุ 56 ปี
ขึ้นไป จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 32.12 มีอายุระหว่าง 35-45 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.59 และมีอายุน้อยกว่า 35 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 5.53 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 703 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.71 รองลงมา คือ จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 จบ
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วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29 และจบวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการมากกว่า 26 ปีขึ้นไป จ านวน 473 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.65 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการระหว่าง 16-25 ปี 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการระหว่าง 6-15 ปี จ านวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ระหว่าง 6-10 ปี มากที่สุด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 34.35 
รองลงมา คือ มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.41 มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 19.65 และมี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59 ตามล าดับ 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าพลังบวก 
 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าพลังบวก ในส่วนนี้เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าสถิติพื้นฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผู้น าพลังบวก 
 

ตัวแปร  
 

SD พิสัย SKEW KUR ระดับ 

ภาวะผู้น าพลังบวก 4.43 0.45 3.00 -0.99 1.48 มาก 

1. การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก 4.30 0.52 3.00 -0.55 0.43 มาก 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.33 0.54 3.00 -0.57 0.12 มาก 
3. การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม 4.66 0.51 3.00 -1.65 2.98 มากที่สุด 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4.53 0.42 2.00 -0.77 0.18 
มาก
ที่สุด 

1. ความไว้วางใจ 4.65 0.41 2.17 -1.38 1.89 มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 4.44 0.48 2.00 -0.52 -0.29 มาก 
3. แรงจูงใจทางสังคม 4.50 0.54 2.00 -0.73 -0.25 มากที่สุด 

ความร่วมมือของคนในองค์การ 4.44 0.46 3.00 -0.88 1.02 มาก 
1. การสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 4.35 0.51 3.00 -0.52 0.16 มาก 
2. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4.48 0.53 3.00 -0.85 0.46 มาก 
3. การก าหนดอ านาจหน้าที่ 4.49 0.51 3.00 -0.81 0.37 มาก 
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ตัวแปร  
 

SD พิสัย SKEW KUR ระดับ 

ประสบการณ์ภาวะผู้น า 4.41 0.47 2.44 -0.60 0.08 มาก 

1. การพัฒนาทักษะความรู้ 4.44 0.53 3.00 -0.57 -0.03 มาก 

2. การสร้างเชาวน์ปัญญา 4.41 0.51 2.25 -0.58 -0.20 มาก 
3. ความช านาญงาน 4.40 0.56 2.50 -0.51 -0.46 มาก 
4. การมีวิสัยทัศน์ 4.40 0.53 2.00 -0.37 -0.67 มาก 

ทักษะภาวะผู้น า 4.44 0.50 3.00 -0.93 0.92 มาก 

1. การพัฒนาตนเอง 4.42 0.53 3.00 -0.86 0.92 มาก 
2. ทักษะในการสื่อสาร 4.47 0.55 3.00 -0.87 0.51 มาก 
3. การฝึกปฏิบัติ 4.44 0.59 3.00 -0.80 0.31 มาก 

รวม 4.43 0.45 3.00 -0.99 1.48 มาก 
 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้บริหารมีระดับภาวะผู้น าพลังบวกอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.43) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 มีค่าพิสัยเท่ากับ 3.00 มีค่าความเบ้
เท่ากับ -0.99 และ มีค่าความโด่งเท่ากับ 1.48 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรการ
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (  = 4.66) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวแปรการใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธก (  = 4.30) และการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.33) มีระดับการ
แสดงออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.66 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.51 ถึง 0.54 ค่าพิสัยเท่ากับ 3.00 ทุกตัวแปร มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -1.65 ถึง -0.55 และมีค่า
ความโด่งอยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 2.98 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ซ้ายในทิศทางลบ 
ส่วนค่าความโด่งมีลักษณะการแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติมาก  
 เมื่อพิจารณา ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.53) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 มีค่าพิสัยเท่ากับ2.00 มีค่าความเบ้เท่ากับ -
0.77 และมีค่าความโด่งเท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรความไว้วางใจ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.65) ส่วนตัวแปรวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน (  = 4.44) และ
แรงจูงใจทางสังคม (  = 4.50) มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.44 ถึง 
4.65 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 2.0-2.17 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.41 ถึง 0.54 มีค่าความเบ้
อยู่ระหว่าง -1.38 ถึง -0.52 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.25 ถึง 1.89 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะ
การแจกแจงแบบเบ้ซ้ายในทิศทางลบ ส่วนค่าความโด่งมีลักษณะการแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติมาก  
 ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.44) มีค่าพิสัยเท่ากับ 3.0 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.88 
และมีค่าความโด่งเท่ากับ 1.02 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ พบว่า การสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (  = 4.35) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (  = 4.48) และการก าหนดอ านาจหน้าที่ (
  = 4.49) มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากทุกตัวแปร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.35 ถึง 4.49 มี
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ค่าพิสัยเท่ากับ 3.0 ทุกตัวแปร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.53 มีค่าความเบ้อยู่
ระหว่าง -0.85 ถึง -0.52 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 0.16 ถึง 0.46 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะการ
แจกแจงแบบเบ้ซ้ายในทิศทางลบ ส่วนค่าความโด่งมีลักษณะการแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติมาก 
 ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก (   = 
4.41) มีค่าพิสัยเท่ากับ2.44 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.60 และมีค่า
ความโด่งเท่ากับ 0.08 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ พบว่า การพัฒนาทักษะความรู้ (   
= 4.44) การสร้างเชาวน์ปัญญา (  = 4.41) ความช านาญงาน (  = 4.40) และการมีวิสัยทัศน์ (
  = 4.40) มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากทุกตัวแปรสังเกต มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.40 ถึง 
4.44 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 2.00-3.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.56 มีค่าความเบ้
อยู่ระหว่าง -0.58 ถึง -0.37 และมีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.67 ถึง -0.03 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะ
การแจกแจงแบบเบ้ซ้ายในทิศทางลบ ส่วนค่าความโด่งมีลักษณะการแจกแจงต่ ากว่าโค้งปกติ  
 ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก (   = 4.44) มี
ค่าพิสัยเท่ากับ 3.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีค่าความเบ้เท่ากับ -0.93 และมีค่าความ
โด่งเท่ากับ 0.92 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ พบว่า การพัฒนาตนเอง (   = 4.42) 
ทักษะในการสื่อสาร (  = 4.47) และการฝึกปฏิบัติ (  = 4.44) มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับ
มากทุกตัวแปรสังเกต มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.42 ถึง 4.47 มีค่าพิสัยเท่ากับ 3.00 ทุกตัวแปร มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.53 ถึง 0.59 มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -0.87 ถึง -0.80 และมีค่าความ
โด่งอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.92 แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ซ้ายในทิศทางลบ ส่วนค่า
ความโด่งมีลักษณะการแจกแจงสูงกว่าโค้งปกติมาก 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามอายุ  
4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ และ 5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร ดังนี้ 
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 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าพลังบวก ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในส่วนนี้เป็นผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ในภาพรวมและรายข้อ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ค่าสถิติพื้นฐานของภาวะผู้น าพลังบวก  
 

ภาวะผู้น าพลังบวก     SD SKEW  KUR   ระดับ 

การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก  4.30 0.52 -0.55 0.43 มาก 
1. มีการใช้กระบวนการสร้างบทสนทนาเชิงบวก
กับบุคลากร  

4.42 0.62 -0.78 0.81 มาก 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันเรื่องราวที่
ประสบผลส าเร็จกับบุคลากร  

4.21 0.66 -0.52 0.54 มาก 

3.มีการปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ให้กับบุคลากร  

4.29 0.64 -0.37 -0.56 มาก 

การสร้างแรงบันดาลใจ  4.33 0.54 -0.57 0.12 มาก 
4. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากร
ให้เกิดการกระตุ้นต่อการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

4.39 0.63 -0.60 -0.14 มาก 

5. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อื่น 

4.31 0.64 -0.45 -0.43 มาก 

6. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากร
ให้เกิดความรู้สึกถึงความต้องการและรงจูงใจของ
ตนเองและผู้อื่น  

4.26 0.65 -0.42 -0.26 มาก 

7. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากร
ให้เกิดการเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

4.35 0.66 -0.70 0.36 มาก 

การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม  4.66 0.51 -1.65 2.98 มากที่สุด 
8. แสดงออกถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  4.67 0.57 -1.78 3.54 มากที่สุด 
9. แสดงออกถึงการยึดมั่นในความมีสัจจะเชื่อถือ
ได ้ 

4.67 0.56 -1.68 2.64 มากที่สุด 

10. แสดงออกถึงการยึดมั่นในความแน่วแน่มั่นคง
ในหลักศีลธรรมจรรยา  

4.64 0.56 -1.36 1.31 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.45 -0.99 1.48 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานมีระดับภาวะผู้น าพลังบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 
4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 2 ด้าน ซึ่งด้านที่
อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (  = 4.66) รองลงมาคือ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.33) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก 
(  = 4.30) ค่าพิสัยเท่ากับ 3.00 ทุกตัวแปร ค่าความเบ้เท่ากับ -.0.99 และค่าความโด่งเท่ากับ 1.48 
แสดงว่าข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแบบโค้งเบ้ซ้าย และมีความโด่งสูงกว่าปกติ 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน จ าแนกตามเพศ  
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานที่มีเพศต่างกัน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test independent) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตามเพศ 
 

กลุ่มตัวอย่าง n  
 

SD t sig 

เพศชาย 575 4.43 0.46 
0.122 0.120 

เพศหญิง 275 4.43 0.42 
  

 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกอยู่ในระดับ
มาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของเพศ
ชายและเพศหญิงมี ไม่แตกต่างกัน  
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน จ าแนกตามอายุ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีอายุแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 
ช่วงอายุ คือ น้อยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตามอายุ 
 

ค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุ แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

< 35 35-45 46-55 ≥56 

4.39 4.41 4.44 4.44 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 0.19 0.07 
0.331 0.803 

ภายใน
กลุ่ม 

846 167.90 0.19 

       รวม 849 168.10 -     
 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกอยู่ ในระดับมาก และ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่มีอายุที่แตกต่างกัน  
มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน 
 4.3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ มีประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี, มีประสบการณ์
ระหว่าง 6-15 ปี, มีประสบการณ์ระหว่าง 16-25 ปี และมีประสบการณ์ตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป โดยใช้
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.6 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการ 

 

ค่าเฉลี่ยตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-15  16-25  ≥26 

4.41 4.39 4.44 4.44 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 0.31 0.10 

0.527 0.664 
ภายใน
กลุ่ม 

846 167.80 0.20 

        รวม 849 168.10 -     
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 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการ
แสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน 
 4.3.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการ ณ์
การเป็นผู้บริหาร แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ มีประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี, มีประสบการณ์
ระหว่าง 6-10 ปี, มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี และมีประสบการณ์ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยใช้
วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ที่มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร  

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร  

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-10  11-15  ≥16 

4.38 4.43 4.50 4.41 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 1.27 0.42 

2.146 0.093 
ภายใน
กลุ่ม 

846 166.87 0.20 

        รวม 849 168.14 -     

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์การ
เป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
พลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องคก์าร ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) ผล
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 4.4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้น าเสนอ ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการณ์ปฏิบัติราชการ และประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร 
  4.4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 
 

ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม     SD SKEW KUR ระดับ 

ความไว้วางใจ  4.65 0.41 -1.38 1.89 มากที่สุด 
1. แสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผยและมีความ
ซื่อสัตย์  

4.71 0.51 -1.56 1.84 มากที่สุด 

2. แสดงออกถึงจิตส านึกท่ีดี และมีความม่ันคงใน
พฤติกรรม  

4.70 0.51 -1.49 1.62 มากที่สุด 

3. แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวจาก
ผลประโยชน์  

4.71 0.53 -1.88 4.24 มากที่สุด 

4. ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นอยู่เสมอ  4.65 0.55 -1.43 2.39 มากที่สุด 
5. ใช้ความรู้ความสามารถที่ท าให้เปูาหมายของ
องค์การสัมฤทธิ์ผล  

4.62 0.54 -1.07 0.38 มากที่สุด 

6. ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะ 
ต่าง ๆ  

4.53 0.56 -0.67 -0.60 มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 4.44 0.48 -0.52 -0.29 มาก 
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ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม     SD SKEW KUR ระดับ 

7. มีการก าหนดเปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง  4.40 0.59 -0.39 -0.70 มาก 
8. มีการก าหนดเปูาหมายที่สามารถวัดได้  4.40 0.59 -0.40 -0.69 มาก 
9. มีการก าหนดเปูาหมายที่อยู่บนพื้นฐานความ
เป็นจริง  

4.53 0.57 -0.73 -0.48 มากที่สุด 

10. มีการก าหนดเปูาหมายที่มีก าหนดเวลา
แน่นอน  

4.39 0.61 -0.48 -0.47 มาก 

11. มีการก าหนดเปูาหมายที่มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  

4.48 0.58 -0.56 -0.65 มาก 

แรงจูงใจทางสังคม  4.50 0.54 -0.73 -0.25 มาก 
12. ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความ
ต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 

4.49 0.59 -0.66 -0.52 มาก 

13. ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความ
ต้องการประสบผลส าเร็จในชีวิต 

4.52 0.58 -0.79 -0.17 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.42 -0.77 0.18 มากที่สุด 
  
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก  
2 ด้าน ซึ่งด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านความไว้วางใจ ( = 4.65) รองลงมาคือ ด้าน
แรงจูงใจทางสังคม ( = 4.50) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ( = 4.48) 
   4.4.1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามเพศ 
   ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
เพศแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test 
independent) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 
 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จ าแนกตามเพศ  
 
 

กลุ่มตัวอย่าง n   SD t sig 

เพศชาย 575 4.52 0.43 
-0.800 0.424 

เพศหญิง 275 4.55 0.40 
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 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกใน
ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
   4.4.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามอายุ 
   ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
อายุแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ น้อยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป 
โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จ าแนกตาม

อาย ุ  
 

ค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
< 35 35-45 46-55 ≥56 

4.45 4.48 4.54 4.57 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.23 0.41 

2.347 0.071 
ภายในกลุ่ม 846 147.32 0.17 

        รวม 849 148.55 -   
  

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุ ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน 
   4.4.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ  
   ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-15 ปี, 16-25 ปี และ 
26 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จ าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

 
ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์

ในการปฏิบัติราชการ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

<1-5 6-15  16-25  ≥26 

4.48 4.47 4.51 4.56 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.16 0.39 

2.212 0.085 
ภายในกลุ่ม 846 147.39 0.17 

        รวม 849 148.55 -     

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ไม่แตกต่างกัน 
   4.4.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
   ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปี
ขึ้นไป โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
ในการเป็นผู้บริหาร แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-10  11-15  >  16  

4.44 4.54 4.60 4.54 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.20 0.73 

4.243** 0.005 
ภายในกลุ่ม 846 146.35 0.17 

        รวม 849 148.55 -     

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยระดับมากที่สุด
อันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นบริหาร 11-15 ปี ( = 4.60) รองลงมาคือ ประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร 6-10 ปี และ 16 ปีขึ้นไป (  = 4.54) เท่ากัน และระดับมากล าดับสุดท้ายคือ 
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี (  = 4.44) ซึ่งมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จ าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 

เปรียบเที่ยบรายคู่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

MD sig 

1-5 ปี  (    =4.44) 6-10 ปี   (     =4.54) 0.10 0.107 

 11-15 ปี  (     =4.60)   0.16** 0.008 
 16 ปีขึ้นไป  (    =4.54) 0.11 0.094 
6-10 ปี  (     =4.54) 11-15 ปี  (     =4.60) 0.06 0.550 
 16 ปีขึ้นไป  (     =4.54) 0.01 0.998 
11-15 ปี (     =4.60) 16 ปีขึ้นไป  (     =4.54) 0.05 0.679 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 1-5 ปีกับ ประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารช่วงอายุ 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 11-15 ปี  
มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารช่วงอายุ 1-5 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 4.4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การของผู้ปริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้น าเสนอ ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
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  4.4.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์การ 
 
 

ความร่วมมือของคนในองค์การ   SD SKEW KUR แปลผล 

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  4.35 0.51 -0.52 0.16 มาก 

1. มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งานของผู้ปฏิบัติงาน  

4.35 0.59 -0.36 -0.28 มาก 

2. มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงาน  

4.36 0.60 -0.45 -0.11 มาก 

3. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายในระดับบุคคล  

4.29 0.63 -0.56 0.62 มาก 

4. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายในระดับหน่วยงาน  

4.39 0.62 -0.52 -0.46 มาก 

5. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับ
เปูาหมายในระดับองค์การ  

4.40 0.62 -0.58 -0.27 มาก 

6. มีการสร้างข้อก าหนดที่ระบุขั้นตอนในการ
ท างานต่าง ๆ   

4.34 0.63 -0.47 -0.36 มาก 

7. มีการสร้างข้อก าหนดที่มีเครื่องมือในการ
ประเมินผลที่วัดในเชิงปริมาณได้  

4.28 0.64 -0.37 -0.43 มาก 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  4.48 0.53 -0.85 0.46 มาก 

8. มีส่วนร่วมในการใช้และบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกับบุคลากร  

4.46 0.62 -0.88 0.86 มาก 

9. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.48 0.59 -0.67 -0.32 มาก 

10. มีส่วนรว่มในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและอยู่ใน
ข้อก าหนดขององค์การ  

4.47 0.62 -0.87 0.31 มาก 

11. มีส่วนรว่มในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเปูาหมายขององค์การ  

4.49 0.60 -0.81 0.02 มาก 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ 4.49 0.51 -0.81 0.37 มาก 

12. มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรใน
การปฏิบัติงานได้เองตามขอบเขตท่ีได้รับ 

4.47 0.61 -0.81 0.14 มาก 

13. มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรใน 4.42 0.59 -0.79 -0.17 มากที่สุด 



122 
 

ความร่วมมือของคนในองค์การ   SD SKEW KUR แปลผล 

การใช้ทรัพยากรขององค์การได้เองตามขอบเขต
ที่ได้รับ 
14. มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับ
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.51 0.59 -0.79 -0.17 มากที่สุด 

15. มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ให้กับบุคลากร  

4.54 0.57 -0.84 -0.09 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.46 -0.88 1.02 มาก 

  
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้าน
การก าหนดอ านาจหน้าที่ (  = 4.49) รองลงมาคือ ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (  = 4.48) และ
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (  = 4.35) 
  4.4.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของ
คนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือ
ของคนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ าแนกตามเพศที่แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีการ
ทดสอบค่าที (t-test independent) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 

จ าแนกตามเพศ  
 

กลุ่มตัวอย่าง n  
 

SD t sig 

เพศชาย 575 4.44 0.48 
0.149 0.881 

เพศหญิง 275 4.43 0.43 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การอยู่ในระดับมาก ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งชายและหญิงมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ ไม่แตกต่างกัน  
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  4.4.2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของ
คนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามอายุ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือ
ของคนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ าแนกตามอายุที่แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ น้อยกว่า 35 ปี, 35–45 ปี, 46-55 ปี 
และ 56 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.16 
 
 

ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
จ าแนกตามอายุ  

 

ค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุ แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

< 35 35-45 46-55 56 > 

4.29 4.37 4.44 4.50 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 2.90 0.97 

4.595** 0.003 
ภายใน
กลุ่ม 

846 178.04 0.21 

        รวม 849 180.94 -   
  

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ในระดับมาก ในทุกช่วงอายุ โดยระดับมากอันดับ
แรกคือผู้บริหารที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป (  = 4.50) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 46–55 ปี (  = 4.44) 
ช่วงอายุ 35–45 ปี (  = 4.37) และล าดับสุดท้ายคือช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี (  = 4.29) ซึ่งมี
ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
จ าแนกตามอายุ 

 

เปรียบเที่ยบรายคู่ความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนกตามอายุ MD sig 
น้อยกว่า 35ปี (      =4.29) 35-45 ปี (   =4.37) -0.08 0.764 
 46-55 ปี (    =4.44) -0.15 0.255 
 56 ปีขึ้นไป  (   =4.37) -0.21* 0.041 
35-45 ปี (      = 4.37) 46-55 ปี   (   =4.44) -0.07 0.452 
 56 ปีขึ้นไป  (    =4.37) -0.13* 0.032 
46-55 ปี  (     = 4.44) 56 ปีขึ้นไป (   =4.37) -0.06 0.444 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี และอายุ 
35-45ปี กับ อายุ 56ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การมากกว่า ผู้บริหารที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี และ
อายุ 35-45 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
  4.4.2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของ
คนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือ
ของคนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-15 ปี, 
16-25 ปี, 26 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการ แหล่ง

ความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

<1-5 6-15  16-25  >  26  

4.3 4.34 4.42 4.48 
ระหว่าง

กลุ่ม 
3 2.43 0.81 

3.846** 0.009 
ภายในกลุ่ม 846 178.50 0.21 

        รวม 849 180.94 -     
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ใน
ปฏิบัติราชการ มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ในทุกช่วง
ประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก โดยระดับมากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป (  = 4.48) รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 16-25 ปี  
(  = 4.42) ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี ( = 4.34) และระดับมากล าดับสุดท้าย
คือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 1-5 ปี (  = 4.30) ซึ่งมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยความร่วมมือของคนในองค์การเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.19 
 

ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

 

เปรียบเที่ยบรายคู่ความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

MD sig 

1-5 ปี  (   =4.44) 6-15 ปี  (     =4.54) -0.04 0.995 

 11-15 ปี  (     =4.60) -0.11 0.860 
 16 ปีขึ้นไป   (     =4.54) -0.17 0.614 
6-15 ปี (     =4.54) 11-15 ปี (     =4.60) -0.08 0.474 
 16 ปีขึ้นไป  (    =4.54) -0.14* 0.020 
11-15 ปี (     =4.60) 16 ปีขึ้นไป (     =4.54) -0.06 0.471 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี กับ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ 26 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป 
มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ในปฏิบัติราชการ 6-15 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 4.4.2.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคน
ในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของ
คนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี, 
16 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
จ าแนกตาม ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
การบริหาร แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-10  11-15  ≥16 

4.33 4.42 4.56 4.46 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.73 1.58 

7.57** 0.000 
ภายในกลุ่ม 846 176.00 0.21 

        รวม 849 180.94 -     
 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,   
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยระดับ
มากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี (  = 4.56 ) รองลงมา
คือ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 16 ปีขึ้นไป (  = 4.46 ) ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 6-10 ปี 
(  = 4.42) และระดับมากล าดับสุดท้ายคือ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี (  = 4.33) ซึ่ง
มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยความร่วมมือของคนในองค์การเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ จ าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 

เปรียบเที่ยบรายคู่ความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

MD sig 

1-5 ปี  (   =4.33) 6-15 ปี  (     =4.42) -0.09 0.241 
 11-15 ปี (     =4.56) -0.24** 0.000 
 16 ปีขึ้นไป (     =4.46) -0.13* 0.045 
6-10 ปี (     =4.42) 11-15 ปี (     =4.56) -0.14* 0.016 
 16 ปีขึ้นไป (     =4.46) -0.04 0.793 
11-15 ปี (     =4.56) 16 ปีขึ้นไป (     =4.46) -0.10 0.180 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
1-5 ปี กับ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือ
ของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน16 ปีขึ้นไปมีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของคนในองค์การ มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี  
 และยังพบอีกว่า ผู้บริหาโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ  
6-10 ปี กับ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของ
คนในองค์การ มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารช่วงอายุ 6-10 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความ
แตกต่าง 
 4.4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้น าเสนอ ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร 
  4.4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 
 

ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 

SD SKEW KUR ระดับ 
การพัฒนาทักษะความรู้  4.44 0.53 -0.57 -0.03 มาก 
1. มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
และจากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

4.46 0.58 -0.53 -0.46 
มาก 

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.42 0.59 -0.48 -0.47 
มาก 

การสร้างเชาวน์ปัญญา  4.41 0.51 -0.58 -0.2 มาก 
3. มีการจดจ าสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดข้ึน  4.33 0.63 -0.49 -0.24 มาก 
4. มีการเรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดข้ึน 
เพ่ือน ามาเป็นประสบการณ์  

4.45 0.59 -0.55 -0.62 
มาก 

5. มีการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่อ
สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.41 0.61 -0.56 -0.44 มาก 
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ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 

SD SKEW KUR ระดับ 
6. มีการปรับตัวโดยการใช้ประสบการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.45 0.59 -0.53 -0.65 มาก 

ความช านาญงาน  4.4 0.56 -0.51 -0.46 มาก 
7. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้ หรือประสบการณ์ในวิชาชีพมา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.41 0.61 -0.55 -0.44 มาก 

8. มีความสามารถในการถ่ายทอดทักษะความรู้
ที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลอื่นในองค์การได้อย่าง
ถูกต้อง  

4.39 0.62 -0.48 -0.65 มาก 

การมีวิสัยทัศน์  4.4 0.53 -0.37 -0.67 มาก 
9. มีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์
และทิศทางขององค์การในอนาคต  

4.41 0.59 -0.40 -0.70 มาก 

10. มีความสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสภาวะ นโยบาย และข้อเท็จจริง
ขององค์การในปัจจุบัน  

4.42 0.60 -0.47 -0.66 มาก 

11. มีความสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและเกิดขึ้นจริง 

4.38 0.59 -0.39 -0.49 มาก 

รวม 4.41 0.47 -0.60 0.08 มาก 
  
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.41) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านการ
พัฒนาทักษะความรู้ ( = 4.44) รองลงมาคือ ด้านการสร้างเชาวน์ปัญญา (  = 4.41) และล าดับ
สุดท้ายคือ ด้านความช านาญงาน และด้านการมีวิสัยทัศน์ (  = 4.40) เท่ากัน 
  4.4.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
เพศแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test 
independent) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออก ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า จ าแนก
ตามเพศ 

 

กลุ่มตัวอย่าง n  
 

SD t sig 

เพศชาย 575 4.43 0.47 
1.416 0.157 

เพศหญิง 275 4.38 0.46 
  
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
  4.4.3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามอายุ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
อายุแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ น้อยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป 
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.24 
 

ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า  
จ าแนกตามอาย ุ 

 

ค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุ ปัจจัย
ประสบการณ์ภาวะผู้น า 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F sig 

< 35 35-45 46-55 ≥56  

4.26 4.34 4.41 4.50 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.05 1.35 

6.222** 0.000 
ภายในกลุ่ม 846 183.53 0.22 

        รวม 849 187.58 -     
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ในระดับ
มาก ในทุกช่วงอายุ โดยระดับมากอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป (  = 4.50) รองลงมา
คือ ช่วงอายุ 46-55 ปี (  = 4.41) ช่วงอายุ 35-45 ปี (  = 4.34) และล าดับสุดท้ายคือช่วงอายุน้อย
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กว่า 35 ปี (  = 4.26) ซึ่งมีปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า 
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า จ าแนกตาม

อาย ุ
 

เปรียบเที่ยบรายคู่ประสบการณ์ภาวะผู้น าจ าแนกตามอายุ MD sig 

น้อยกว่า35 ปี   (    =4.26) 35-45 ปี  (     =4.34) -0.09 0.726 
 46-55 ปี  (     =4.41) -0.15 0.221 
 56 ปีขึ้นไป  (     =4.50) -0.24* 0.013 
35-45 ปี  (   =4.34) 46-55 ปี   (     =4.41) -0.07 0.489 
 56 ปีขึ้นไป  (     =4.50)    -0.15** 0.006 
46-55 ปี  (    = 4.41) 56 ปีขึ้นไป   (     =4.50) -0.09 0.139 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-45 ปี กับ อายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ ที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น ามากกว่า ผู้บริหารที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-45 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
  4.4.3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-15 ปี, 16-25 ปี และ 
26 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น าจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 

<1-5 6-15  16-25  ≥26 

4.22 4.32 4.36 4.47 
ระหว่างกลุ่ม 3 3.80 1.27 

5.831** 0.001 
ภายในกลุ่ม 846 183.78 0.22 

        รวม 849 187.58 -     
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มีระดับการแสดงออกใน
ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ในทุกช่วงประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก โดยระดับมากที่สุดอันดับ
แรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป (  = 4.47) รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 16-25 ปี (  = 4.36) ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 
ปี ( = 4.32) และระดับมากล าดับสุดท้ายคือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ1-5 ปี (  = 
4.22) ซึ่งมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า จ าแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
 

เปรียบเที่ยบรายคู่ประสบการณ์ภาวะผู้น าจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 

MD sig 

1-5 ปี (     =4.22) 6-15 ปี (     =4.32) -0.1 0.912 
 16-25 ปี (     =4.36) -0.14 0.791 
 26 ปีขึ้นไป (     =4.47) -0.25 0.319 
6-15 ปี  (     =4.32) 16-25 ปี (     =4.36) -0.04 0.905 
 26 ปีขึ้นไป (     =4.47) -0.15* 0.012 
16-25 ปี (     =4.36) 26 ปีขึ้นไป  (     =4.47) -0.11* 0.039 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี และ 16-25 ปี กับ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปี
ขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี และ 16-25 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
  4.4.3.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป 
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น าจ าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-10  11-15  ≥16 

4.3 4.4 4.48 4.46 
ระหว่างกลุ่ม 3 3.56 1.19 

5.457** 0.001 
ภายในกลุ่ม 846 184.02 0.22 

        รวม 849 187.58 -     

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการบริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ในระดับมาก โดยระดับมากอันดับแรกคือผู้บริหารที่ มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี (  = 4.48) รองลงมาคือ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
16 ปีขึ้นไป (  = 4.46) ประสบการณ์ในการบริหาร 6-10 ปี (  = 4.40) และล าดับสุดท้ายคือ 
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี (  = 4.30) ซึ่งมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟฟุ (Scheffe) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า จ าแนก
ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

 

เปรียบเที่ยบรายคู่ประสบการณ์ภาวะผู้น า จ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

MD sig 

1-5 ปี  (     =4.30) 6-10 ปี (     =4.40) -0.1 0.212 
 11-15 ปี  (     =4.48) -0.18** 0.006 
 16 ปีขึ้นไป  (     =4.46) -0.16** 0.008 
6-10 ปี  (     =4.40) 11-15 ปี (     =4.48) -0.09 0.311 
 16 ปีขึ้นไป (     =4.46) -0.07 0.457 
11-15 ปี  (     =4.48) 16 ปีขึ้นไป (     =4.46) -0.02 0.979 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี กับ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  
11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี และ 
16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า มากกว่าผู้บริหารที่ มี
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 4.4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้น าเสนอ ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านทักษะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 
  4.4.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า 
 

ทักษะภาวะผู้น า      SD SKEW KUR ระดับ 

การพัฒนาตนเอง 4.42 0.53 -0.86 0.92 มาก 

1. มีการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

4.41 0.62 -0.69 0.26 มาก 

2. มีการเพ่ิมเติมจุดแข็งของตนเองในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

4.40 0.63 -0.66 0.03 มาก 
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3. มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  4.40 0.63 -0.70 0.19 มาก 

4. สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้  4.47 0.62 -0.83 0.13 มาก 

ทักษะในการสื่อสาร 4.47 0.55 -0.87 0.51 มาก 

5. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูล ข่าวสารให้กับ
บุคลากรด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เป็นความจริง  

4.47 0.60 -0.71 -0.11 มาก 

6. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับ
บุคลากรให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  

4.47 0.60 -0.77 0.13 มาก 

7. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับ
บุคลากรให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

4.48 0.61 -0.81 -0.02 มาก 

8. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับ
บุคลากรให้เกิดความคิดเห็นที่เห็นพ้องและยินยอม
ปฏิบัติตาม  

4.45 0.62 -0.76 0.04 มาก 

การฝึกปฏิบัติ 4.44 0.59 -0.80 0.31 มาก 

9. มีการน าเอาความรู้ หรือประสบการณ์มากระท า
ซ้ าจนเกิดเป็นทักษะ  

4.44 0.63 -0.79 0.14 มาก 

10. สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.63 -0.89 1.04 มาก 

รวม 4.44 0.50 -0.93 0.92 มาก 

 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่อยู่ใน
ระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านทักษะในการสื่อสาร (   = 4.47) รองลงมาคือ ด้านการฝึกปฏิบัติ  
(  = 4.44) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาตนเอง (  = 4.42) 
  4.4.4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีเพศที่
แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที ( t-test 
independent) ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.31 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า 
กลุ่มตัวอย่าง n 

 

SD t sig 

เพศชาย 575 4.44 0.53 
-0.440 0.660 

เพศหญิง 275 4.45 0.45 
 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะ
ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
  4.4.4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามอายุ 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุ
แตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ น้อยกว่า 35 ปี, 35 – 45 ปี, 46 – 55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป 
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์ ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า จ าแนกตามอายุ 
 
 

ค่าเฉลี่ยตามช่วงอายุ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F sig 
< 35 35-45 46-55 56 > 

4.41 4.41 4.44 4.47 
ระหว่างกลุ่ม 3 0.50 0.17 

0.655 0.580 
ภายในกลุ่ม 846 213.30 0.25 

        รวม 849 213.80 -     

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีอายุ ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะ
ผู้น า ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกใน
ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
  4.4.4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
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  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้ านทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-15 ปี, 16-25 ปี และ 
26 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.33 
 
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
 

ค่าเฉลี่ยตามระดับประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-15  16-25  ≥26 

4.42 4.41 4.42 4.46 
ระหว่างกลุ่ม 3 0.42 0.14 

0.557 0.644 
ภายในกลุ่ม 846 213.38 0.25 

        รวม 849 213.80 -     

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.33 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้ บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
  4.4.4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร จ าแนกเป็น 4 ช่วง คือ 1-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป 
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.34 
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ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า จ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 

 

ค่าเฉลี่ยตามระดับ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F sig 

<1-5 6-10  11-15  ≥16 

4.38 4.45 4.52 4.43 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.52 0.51 

2.024 0.109 
ภายในกลุ่ม 846 212.27 0.25 

        รวม 849 213.80 -   
  

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
 

4.5 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร
สังเกตของปัจจัยเชิงสาเหตุและตัวแปรสังเกตของภาวะผู้น าพลังบวก 2) ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 4.5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุและตัวแปรสังเกตของภาวะผู้น าพลังบวก 
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างตัวแปรสังเกตทั้งหมด 16 ตัว
แปรโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทุกคู่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก 
และมีค่าอยู่ระหว่าง 0.386 ถึง 0.766 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขนาดความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง (0.31< r <0.70) ถึงระดับมาก (0.71< r <1.00) แสดงให้เห็นว่าลักษณะ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตความช านาญงาน (EXPW) และตัวแปรสังเกตการมีวิสัยทัศน์ 
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(VISI) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตการพัฒนาทักษะ
ความรู้ (IMKL) และตัวแปรสังเกตการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (INTE) ดังแสดงในตารางที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตของปัจจัยเชิงสาเหตุและตัวแปรสังเกตของภาวะผู้น าพลังบวก 
 

หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01), * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
 
 

 ตัวแปร APIN INSP INTE TRUS SHOB SOMO WOST SHRE DEAU IMKL IMTE EXPW VISI SEIM COMS PRAC 
APIN 1                
INSP 0.694** 1               
INTE 0.476** 0.564** 1              
TRUS 0.458** 0.536** 0.608** 1             
SHOB 0.473** 0.511** 0.415** 0.681** 1            
SOMO 0.386** 0.501** 0.374** 0.589** 0.652** 1           
WOST 0.470** 0.508** 0.360** 0.574** 0.653** 0.543** 1          
SHRE 0.434** 0.503** 0.445** 0.612** 0.591** 0.518** 0.674** 1         
DEAU 0.414** 0.483** 0.409** 0.622** 0.586** 0.534** 0.670** 0.750** 1        
IMKL 0.455** 0.488** 0.368** 0.509** 0.532** 0.453** 0.553** 0.542** 0.517** 1       
IMTE 0.451** 0.484** 0.381** 0.553** 0.563** 0.482** 0.566** 0.582** 0.576** 0.687** 1      
EXPW 0.436** 0.472** 0.342** 0.532** 0.572** 0.496** 0.577** 0.569** 0.559** 0.699** 0.731** 1     
VISI 0.468** 0.472** 0.329** 0.534** 0.557** 0.481** 0.572** 0.535** 0.554** 0.634** 0.719** 0.766** 1    
SEIM 0.461** 0.515** 0.449** 0.537** 0.505** 0.455** 0.539** 0.528** 0.550** 0.554** 0.537** 0.528** 0.540** 1   
COMS 0.458** 0.487** 0.436** 0.561** 0.528** 0.463** 0.536** 0.548** 0.554** 0.497** 0.524** 0.546** 0.516** 0.749** 1  
PRAC 0.432** 0.472** 0.408** 0.536** 0.521** 0.475** 0.546** 0.542** 0.553** 0.526** 0.536** 0.557** 0.578** 0.693** 0.757** 1 
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 4.5.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวกตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 1) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล และ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังปรับโมเดล มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.5.2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก่อนปรับโมเดลการวิจัย 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย มีค่าไคสแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 486.65 
มี ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากับ 96 มีค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.00 ส่วนค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.93 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.91 มีดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(SRMR) เท่ากับ 0.04 มีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.07 มีค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) เท่ากับ 239.47 และค่า
ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากับ 11.29 ดังแสดงในตารางที่ 4.36 และ
ภาพที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.36 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดล 

การวิจัย 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
p-value of 2  > 0.05 486.65 ไม่ผ่าน 

2 /df < 2.00 5.07 ไม่ผ่าน 
GFI > 0.90 0.93 ผ่าน 
AGFI > 0.90 0.91 ผ่าน 
CFI > 0.90 0.99 ผ่าน 
SRMR < 0.05 0.04 ผ่าน 
RMSEA < 0.05 0.07 ไม่ผ่าน 
CN ≥ 200 239.47 ผ่าน 
LSR ≤ ±2.00 11.29 ไม่ผ่าน 
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 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ค่าไค-สแควร์มีนัยส าคัญทางสถิติ ( 2 = 486.65, df = 96, p = 
0.00) และเมื่อพิจารณาจากค่า GFI, AGFI, CFI, SRMR และ CN มีค่าผ่านเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา แต่ 
RMSEA และLSR มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ดังนั้นสรุปได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น า
พลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชิง
สมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการปรับโมเดลต่อไป 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 โมเดลภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อนปรับโมเดล 
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-0.81** 
-0.84** 
-0.74** 

0.79** 
0.85** 
0.87** 
0.85** 

0.77** 
0.87** 
0.65** 

0.84**                     0.88**                    0.85**  

0.81**                              0.85**                        0.85** 

-0.68** 

0.29** 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Squre = 486.65, df = 96, P-value = 0.0000, RMSEA = 0.069 
* * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 

 
 

-0.56** 

0.02 

0.76** 

-0.04 

0.31** 

0.29 

ภาวะผู้น าพลัง
บวก 

ความร่วมมือของคน
ในองค์การ 

ทักษะภาวะผู้น า 

ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

ประสบการณ์
ภาวะผู้น า 

ความไว้วางใจ 

วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 

แรงจูงใจทางสังคม การใช้หลักการด้านสุนทรีย
สาธก 

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดอ านาจหนา้ที ่

การพัฒนาตนเอง ทักษะในการส่ือสาร การฝึกปฏิบัต ิ

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม การพัฒนาทักษะความรู้ 

การสร้างเชาวน์ปัญญา 

ความช านาญงาน 

การมีวิสัยทัศน ์

0.34 

0.30 

0.45 

0.37 

0.28 

0.24 

0.29 

0.23 0.28 

0.40 

0.24 

0.57 

0.35 0.28 0.28 

ภาพที่ 4.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ าพลงับวกของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษก์่อนปรบัโมเดลการวจิยั 
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  4.5.2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย 
  ภายหลังจากที่การตรวจสอบความสอดคล้องครั้งแรก พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับ
โมเดลการวิจัย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีและอาศัยดัชนีปรับโมเดล (model 
modification indices: MI) เป็นการปรับค่าที่โปรแกรมเสนอแนะหรือค่าที่มากที่สุดก่อน ซึ่งเป็น
ค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับค่าไค–สแควร์ที่ลดลง เมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์
นั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ หรือมีการผ่อนคลายข้อก าหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอร์นั้นได้ด้วยการ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกต และความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2551) 
  เมื่อพิจารณาดัชนีปรับโมเดล (MI) พบว่า ค่าดัชนีที่มีค่ามากที่สุดที่โปรแกรมเสนอแนะ 
แล้ววิเคราะห์ใหม่ ซึ่งการปรับโมเดลได้เพ่ิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตเป็นจ านวนทั้งหมด 56 เส้น ซึ่งแสดงในรูปของเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตภายนอก (Theta Delta: TD) จ านวน 16 เส้น เมตริก
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตภายใน(Theta 
Epsilon: TE) จ านวน 15 เส้น และเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตภายนอกกับตัวแปรสังเกตภายใน (Theta Delta Epsilon: TH) 
จ านวน 34 เส้น และหยุดปรับโมเดลเมื่อได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลท าได้
โมเดลสุดท้าย คือ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพที่ 4.2 และตารางท่ี 4.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



145 
 

ตารางที่ 4.37 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับ
โมเดลการวิจัย 

 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
p-value of 2  > 0.05 49.45 ผ่าน 

2 /df < 2.00 1.24 ผ่าน 
GFI > 0.90 0.99 ผ่าน 
AGFI > 0.90 0.98 ผ่าน 
CFI > 0.90 1.00 ผ่าน 
SRMR < 0.05 0.02 ผ่าน 
RMSEA < 0.05 0.02 ผ่าน 
CN ≥ 200 1103.64 ผ่าน 
LSR ≤ ±2.00 0.02 ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ( 2 = 49.45, df = 40, p = 
0.15) ส่วนค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 มีดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 มีค่า
รากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.02 มีค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.02 มีค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) 
เท่ากับ 1103.64 และมีค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากับ 0.02 ซึ่งทุกค่ามี
ค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไข และระดับการยอมรับ 
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ภาพที่ 4.3 โมเดลภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลังปรับโมเดล
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0.81** 
0.34** 
0.72** 

0.80** 
0.84** 
0.85** 
0.83** 

0.75** 
 

0.83** 
 

0.82** 

0.75**                 0.84**                               0.67** 

0.82**                   0.82**                                    0.82** 

0.67** 

0.78** 

-0.12 

0.80** 

0.35** 

-0.36 

0.60** 

0.34 

0.31 

0.48 

0.36 

0.29 

0.28 

0.31 

0.33 0.32 0.33 

0.40 

0.26 

0.57 

0.33 0.32 0.30 

ภาวะผู้น าพลัง
บวก 

ความร่วมมือของคน
ในองค์การ 

ทักษะภาวะผู้น า 

ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

ประสบการณ์
ภาวะผู้น า 

ความไวว้างใจ 

วตัถุประสงคท่ี์มีร่วมกนั 

แรงจูงใจทางสังคม การใชห้ลกัการดา้นสุนทรีย
สาธก 

การสร้างมาตรฐานการปฏิบติังาน การใชท้รัพยากรร่วมกนั การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 

การพฒันาตนเอง ทกัษะในการส่ือสาร การฝึกปฏิบติั 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 

การยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ชอบธรรม 

การพฒันาทกัษะความรู้ 

การสร้างเชาน์ปัญญา 

ความช านาญงาน 

การมีวิสยัทศัน์ 

Chi-Square = 49.45, df = 40, P-value = 0.14544, RMSEA = 0.017 
* * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ภาพที่ 4.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  หลังปรับโมเดลการวิจัย 



148 
 

และจากภาพที่ 4.4 พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยทักษะภาวะ
ผู้น า มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าพลังบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความ
ร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยทักษะภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
  4.5.2.3 การประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ภายหลังจากที่ โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศในการอธิบายผลการวิจัยเพ่ิมขึ้น จึงมีการประเมินความสามารถของตัวแปร
สังเกตที่ใช้วัดตัวแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้าง โดยพิจารณาจากความมีนัยส าคัญของน้ าหนัก
องค์ประกอบ ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วย
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่ศึกษา ดังนั้นเมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในครั้งเดียวกันทั้งหมดตัวแปร
ต่าง ๆ ในโมเดลสมการโครงสร้างจะส่งอิทธิพลถึงกันท าให้ค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินโมเดลการวัด
โดยอิสระจากตัวแปรอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลการประเมินโมเดลการวัดแต่ละตัวแปรแฝง ดังแสดง
ในภาพที่ 4.4 (ดังกล่าวข้างต้น) และตารางท่ี 4.38 
 
ตารางที่ 4.38 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้   SE t R2 
c  v  

ภาวะผู้น าพลัง
บวก 

การใช้หลักการด้านสุนทรยี
สาธก  

0.75 - - 0.56   

การสร้างแรงบันดาลใจ  0.84 0.02 20.51** 0.71 0.800 0.572 
การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม  

0.67 0.02 14.38** 0.45   

ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

ความไว้วางใจ  0.81 0.01 26.55** 0.66   
วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน  0.83 0.01 27.27** 0.69 0.831 0.621 
แรงจูงใจทางสังคม 0.72 0.02 20.50** 0.52   

ความร่วมมือของ
คนในองค์การ 

การสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

0.82 - - 0.67   

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  0.82 0.02 25.56** 0.68 0.859 0.672 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี  0.82 0.02 24.40** 0.66   

ประสบการณ์
ภาวะผู้น า 

การพัฒนาทักษะความรู้  0.80 0.02 24.77** 0.64 

0.899 0.689 การสร้างเชาวน์ปัญญา  0.84 0.01 28.76** 0.71 
ความช านาญงาน  0.85 0.02 29.01** 0.72 
การมีวิสยัทัศน์  0.83 0.02 26.42** 0.66 
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ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้   SE t R2 
c  v  

ทักษะภาวะผู้น า  

การพัฒนาตนเอง  0.82 - - 0.67   

ทักษะในการสื่อสาร  0.83 0.02 26.34** 0.68 0.862 0.678 

 การฝึกปฏิบัติ  0.82 0.02 23.99** 0.67   
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า โมเดลการวัดภาวะผู้น าพลังบวกที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัว
แปร คือ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (   ) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.84 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.71 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝงภาวะผู้น าพลังบวก  
( c ) เท่ากับ 0.800 (ค่ามากกว่า 0.60 ) สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตทั้งชุดให้มาตรวัดตัวแปรแฝงภาวะ
ผู้น าพลังบวกที่เชื่อถือได้ และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ ( v ) 
เท่ากับ 0.572 (มากกว่า 0.50) นั่นคือการผันแปรในตัวแปรสังเกตเกิดขึ้นจากตัวแปรแฝงมากกว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของมาตรวัด 
 โมเดลการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ ความไว้วางใจ 
วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และแรงจูงใจทางสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (  )อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 
0.83 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.69 ซึ่งทุกค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อถือได้
ของตัวแปรแฝงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ( c ) เท่ากับ 0.831 (ค่ามากกว่า 0.60) สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกต
ทั้งชุดให้มาตรวัดตัวแปรแฝงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อถือได้ และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัว
แปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ ( v ) เท่ากับ 0.621 (มากกว่า 0.50) นั่นคือการผันแปรในตัวแปร
สังเกตเกิดขึ้นจากตัวแปรแฝงมากกว่าเป็นข้อผิดพลาดของมาตรวัด  
 โมเดลการวัดความร่วมมือของคนในองค์การที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดอ านาจหน้าที่ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (  ) เท่ากับ 0.82 ทุกตัวแปรแฝง และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต 
(R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.68 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยตัวแปรสังเกตการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด เท่ากัน เมื่อพิจารณา
ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝงความร่วมมือของคนในองค์การ ( c ) เท่ากับ 0.859 (ค่ามากกว่า 
0.60) สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตทั้งชุดให้มาตรวัดตัวแปรแฝงความร่วมมือของคนในองค์การที่เชื่อถือได้ 
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และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ ( v ) เท่ากับ 0.672 (มากกว่า 
0.50) นั่นคือการผันแปรในตัวแปรสังเกตเกิดข้ึนจากตัวแปรแฝงมากกว่าเป็นข้อผิดพลาดของมาตรวัด  
 โมเดลการวัดประสบการณ์ภาวะผู้น าที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ การพัฒนา
ทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
( ) อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 0.85 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.64 ถึง 0.72 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปร
สังเกตความช านาญงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด เมื่อ
พิจารณาค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝงประสบการณ์ภาวะผู้น า ( c ) เท่ากับ 0.899 (ค่ามากกว่า 
0.60) สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตทั้งชุดให้มาตรวัดตัวแปรแฝงประสบการณ์ภาวะผู้น า และมีค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ ( v ) เท่ากับ 0.689 (มากกว่า 0.50) นั่นคือการ
ผันแปรในตัวแปรสังเกตเกิดข้ึนจากตัวแปรแฝงมากกว่าเป็นข้อผิดพลาดของมาตรวัด  
 โมเดลการวัดทักษะภาวะผู้น า ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การพัฒนาตนเอง 
ทักษะในการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (  ) อยู่ระหว่าง 0.82 ถึง 0.83 
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.68 ซึ่งทุกค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตทักษะในการสื่อสาร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อถือได้
ของตัวแปรแฝงทักษะภาวะผู้น า ( c ) เท่ากับ 0.862 (ค่ามากกว่า 0.60) สรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตทั้ง
ชุดให้มาตรวัดตัวแปรแฝงทักษะภาวะผู้น า ที่เชื่อถือได้ และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่
สกัดได้ด้วยองค์ประกอบ ( v ) เท่ากับ 0.678 (มากกว่า 0.05) นั่นคือการผันแปรในตัวแปรสังเกต
เกิดข้ึนจากตัวแปรแฝงมากกว่าเป็นข้อผิดพลาดของมาตรวัด 
 4.5.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น า
พลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพ่ือความชัดเจนในการสรุปอิทธิพลจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก และ
อิทธิพลระหว่างปัจจัยด้วยกันเอง ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (total effect:TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัว
แปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.39 
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ตารางที่ 4.39 น้ าหนักอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าพลังบวก
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ปัจจัยท่ี
มี

อิทธิพล 

ตัวแปรแฝงภายใน 

 
APPL COL SKL 

  DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

SOI 

 

0.78 -0.24 0.54 0.67 - 0.67 - - - 

SE 0.38 0.25 0.16 0.08 - 0.08 - - - 
t 2.05* -0.97 3.45** 8.28** - 8.28** - - - 

EXP 

 

-0.12 0.38 0.26 - 0.28 0.28 0.8 - 0.8 
SE 0.18 0.13 0.13 - 0.07 0.07 0.04 - 0.04 
t -0.67 2.83** 2.00* - 3.89** 3.89** 20.70** - 20.70** 

COL 

 

-0.36 - -0.36 - - - - - - 
SE 0.37 - 0.37 - - - - - - 
t -0.97 - -0.97 - - - - - - 

SKL 

 

  
 

0.60 -0.13 0.47 0.35 - 0.35 - - - 

SE 0.26 0.14 0.17 0.09 - 0.09 - - - 
t 2.35** -0.92 2.84** 3.91** - 3.91** - - - 

อิทธิพล 
 

0.68 0.65 0.89 
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.39 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว
แปร ได้แก่ ภาวะผู้น าพลังบวก ความร่วมมือของคนในองค์การ และทักษะภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย 
ภาวะผู้น าพลังบวก ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.54 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.78, -0.24
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมาคือปัจจัยทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น า
พลังบวก เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.60, -0.13 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ปัจจัยประสบการณ์ภาวะ
ผู้น ามอิีทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวก เท่ากับ 0.26 -0.12 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ ล าดับสุดท้ายคือปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวกเท่ากับ -0.36 อย่างไม่มีนัยส าคัญ โดยสัดส่วนของความเชื่อถือ
ได้ในตัวแปรภาวะผู้น าพลังบวกที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร และปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 68 
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 ความร่วมมือของคนในองค์การ ได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สูงสุด มีค่าอิทธิพล 0.67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และรองลงมา
คือ ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความร่วมมือของคนใน
องค์การเทา่กับ 0.28 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปร
การมีความร่วมมือของคนในองค์กร ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยประสบการณ์
ภาวะผู้น า และ ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 65 
 ทักษะภาวะผู้น าได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากประสบการณ์ภาวะผู้น าเท่ากับ 
0.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรทักษะภาวะผู้น า 
ที่อธิบายได้ด้วย ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 89 
 

4.6 สรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การแสดงออกของภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงแม้ว่า เพศ อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน แต่การแสดงออกของภาวะผู้น าพลังบวกพบว่า ไม่
แตกต่างกัน ส าหรับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนก
ตามเพศ อายุ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ พบว่าไม่แตกต่ าง แต่พบว่าผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารช่วงอายุ 1-5 ปี ความร่วมมือของคนใน
องค์การ มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับเพศไม่พบความแตกต่าง แต่ส าหรับอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ  ประสบการณ์ภาวะผู้น า มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับเพศไม่พบความแตกต่าง ส าหรับอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ  และทักษะภาวะผู้น า มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะ
ผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่าไมม่ีความแตกต่างกัน   
 ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 = 49.45, df = 40, GIF = 
0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.02, CN = 1103.64) 
 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่าจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี
น้ าหนักอิทธิพลรวมสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามล าดับโดยสัดส่วนของ
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ความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น าพลังบวกที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย
ประสบการณ์ภาวะผู้น า ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร และปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 
68 ส่วนความร่วมมือของคนในองค์การ ได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม สูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรการ
มีความร่วมมือของคนในองค์กร ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า และ ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 65 และทักษะภาวะผู้น าได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพล
ทางตรงจากประสบการณ์ภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความ
เชื่อถือได้ในตัวแปรทักษะภาวะผู้น า ที่อธิบายได้ด้วย ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 89 
   



 
 

บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) เพ่ือศึกษาน้ าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่น ามาศึกษาต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2,358 คน และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย จ านวน 880 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(multi-stage random sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรแฝงภายในภาวะ
ผู้น าพลังบวก ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรง
บันดาลใจ และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 2) ตัวแปรแฝงภายในความร่วมมือของคนในองค์การ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และการก าหนดอ านาจหน้าที่ 3) ตัวแปรแฝงภายในทักษะภาวะผู้น า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัว
แปร คือ การพัฒนาตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ 4) ตัวแปรแฝงภายนอกปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ ความไว้วางใจ วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และ
แรงจูงใจทางสังคม และ 5) ตัวแปรแฝงภายนอกประสบการณ์ภาวะผู้น า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต  
4 ตัวแปร คือ การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ตอนที่ 2
แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าพลังบวกตามการรับรู้ของตนเอง เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า ( rating 
scale) และตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกตามการรับรู้ของตนเอง 
มี ทั้งหมด 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 2) ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
3) ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า และ 4) ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรวัดประเมินค่า (rating scale)  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าพิสัย ค่าความเบ้ และค่าความโด่งของระดับการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพล และภาวะผู้น าพลังบวก ส่วนสถิติอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ค่าสถิติ t-test independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows และ โปรแกรมลิสเรล ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเพ่ือให้ทราบลักษณะสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและการ
แจกแจงของ ตัวแปรโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก และภาวะผู้น า
พลังบวก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 850 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 46-55ปี (ร้อยละ 39.76) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการมากกว่า 26 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 
55.65) และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ระหว่าง 6-10 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 34.35) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของภาวะผู้น าพลังบวกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
พลังบวก ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีระดับการแสดงออก
มากที่สุด ส่วนตัวแปรการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก และการสร้างแรงบันดาลใจ มีระดับการ
แสดงออกอยู่ในระดับมาก 
  ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรความไว้วางใจ มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนตัวแปรวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และแรงจูงใจทางสังคม มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก  
  ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
และการก าหนดอ านาจหน้าที่ มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก 
  ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญ
งาน และการมีวิสัยทัศน์ มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก  
  ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า พบว่า มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามตัวแปรสังเกตได้ พบว่า การพัฒนาตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ มีระดับการ
แสดงออกอยู่ในระดับมาก 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกและเปรียบเทียบภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ1 ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีระดับการแสดงออกมากกว่าทุกด้านคือ ด้านการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก ตามล าดับ เมื่อ
จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออก
ภาวะผู้น าพลังบวกอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกในภาวะ
ผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุ ในแต่
ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
อายุที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน  เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่
แตกต่างกัน และ จ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก 
และผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะ
ผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์การแสดงออกและเปรียบเทียบในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
พลังบวก ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์การแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามี
การแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านความไว้วางใจ 
รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจทางสังคม และด้านวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามเพศ 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีระดับการ
แสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีอายุในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและ
ระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ พบว่า ผู้บริหาร
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่
แตกต่างกัน และเม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยระดับมากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การ
บริหาร 11-15 ปี รองลงมาคือ ประสบการณ์การบริหาร 6-10 ปี และ 16 ปีขึ้นไป และประสบการณ์
การบริหาร 1-5 ปี ตามล าดับ ระดับการแสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส าหรับผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหาร 1-5 ปี กับ ประสบการณ์การบริหาร 11-15 ปี มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหาร 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหาร 1-5 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก
คือ ด้านการก าหนดอ านาจหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และด้านการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การอยู่ในระดับมาก และ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออก
ด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ในระดับมากในทุกช่วงอายุ เรียงล าดับดังนี้ คือ ผู้บริหารที่มีช่วง
อายุ 56 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ ช่วงอายุ 46–55 ปี ช่วงอายุ 35–45 ปี และช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่ง
ระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี 
และอายุ 35-45 ปี กับ อายุ 56ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับการ
แสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การมากกว่า ผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-
45 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
 เมื่อจ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ในทุก
ช่วงประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก โดยระดับมากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 26 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 16-25 ปี ประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 1-5 ปี ระดับการแสดงออก
ด้านความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี กับ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออก
ในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความ
ร่วมมือของคนในองค์การ มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี ส่วนคู่อ่ืน
ไม่พบความแตกต่าง  
 เมื่อจ าแนกประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
ในระดับมากและระดับมากที่สุด โดยระดับมากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร11-15 ปี รองลงมาคือ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 16 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร 6-10 ปี และระดับมากล าดับสุดท้ายคือ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี ซึ่งมีระดับ
การแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี กับ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีระดับการ
แสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 
0.05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออก
ในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ มากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 
ปี และยังพบอีกว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 6-10 ปี กับ 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหาร 11-15 ปี มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ มากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การบริหาร 6-10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านการ
พัฒนาทักษะความรู้ รองลงมาคือ ด้านการสร้างเชาวน์ปัญญา ด้านความช านาญงาน และด้านการมี
วิสัยทัศน์ ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าอผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์
ภาวะผู้น า อยู่ในระดับมากในทุกช่วงอายุ ล าดับแรกคือผู้บริหารที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 
ช่วงอายุ 46–55 ปี ช่วงอายุ 35–45 ปี และช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปี ซึ่งมีปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีอายุ น้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-45 ปี กับ อายุ 56 ปีขึ้นไป มี
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ระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผู้บริหารที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น ามากกว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุ 35-45 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ในทุกช่วง
ประสบการณ์อยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้น
ไป รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 16-25 ปี ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 
ปี และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 1-5 ปี ตามล าดับ ระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะ
ผู้น าจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษา ที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี และ 16-25 ปี กับ ประสบการณก์ารปฏิบัติราชการ 26 ปี
ขึ้นไป มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 26 ปีขึ้นไป มี
ระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 6-15 ปี และ16-25 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า อยู่ใน
ระดับมาก ล าดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหาร 11-15 ปี รองลงมาคือ ประสบการณ์
การบริหาร 16 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การบริหาร 6-10 ปี และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี 
ระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น าจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี กับ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
11-15 ปี และ16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
11-15 ปี และ16 ปีขึ้นไป มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า มากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
 ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับ
การแสดงออกด้านทักษะภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านทักษะในการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านการฝึกปฏิบัติ และ
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาตนเอง เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ไม่
แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกด้านทักษะภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการ
แสดงออกด้านทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
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พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้าน
ทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกปัจจัยด้าน
ทักษะภาวะผู้น า ในระดับมากและระดับมากที่สุด และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน 
 5.1.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 และ 4 ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้อง พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (CN) และ
ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยทักษะภาวะ
ผู้น า มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าพลังบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความ
ร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยทักษะภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อ
พิจารณาอิทธิพลทางตรง(direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม(indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม
(total effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าพลังบวก ความ
ร่วมมือของคนในองค์การ และทักษะภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย 
 1) ภาวะผู้น าพลังบวก ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 
0.78. -0.24 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 รองลงมา คือปัจจัยทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวม
ต่อภาวะผู้น าพลังบวก เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.60. -0.13 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยประสบการณ์
ภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวก เท่ากับ 0.26 และ -0.12 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ตามล าดับ และล าดับสุดท้ายคือ
ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวกเท่ากับ 
-0.36 อย่างไม่มีนัยส าคัญ โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น าพลังบวกที่อธิบายได้ด้วย
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ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร และ
ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 68 
 2) ความร่วมมือของคนในองค์กร ได้รับ อิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สูงสุด มีค่าอิทธิพล 0.67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และรองลงมา
คือ ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการมีวิสัยทัศน์เท่ากับ 
0.28 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรการมีความ
ร่วมมือของคนในองค์กร ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า 
และ ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 65  
 3) ทักษะภาวะผู้น าได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากประสบการณ์ภาวะผู้น า
เท่ากับ 0.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรทักษะ
ภาวะผู้น า ที่อธิบายได้ด้วย ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 89 
 และเม่ือพิจารณาโมเดลการวัด 5 โมเดล ในโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
 1) โมเดลการวัดภาวะผู้น าพลังบวกท่ีวัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การใช้หลักการ
ด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (  ) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.84 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.71 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ตัวแปรสังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์สูงสุด 
 2) โมเดลการวัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ ความไว้วางใจ 
วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และแรงจูงใจทางสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (  ) อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 
0.83 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.69 ซึ่งทุกค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
 3) โมเดลการวัดความร่วมมือของคนในองค์การที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ 
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดอ านาจหน้าที่ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (  ) เท่ากับ 0.82 ทุกตัวแปรแฝง และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต 
(R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.68 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยตัวแปรสังเกตการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
 4) โมเดลการวัดประสบการณ์ภาวะผู้น าที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ การ
พัฒนาทักษะความรู้ การสร้างเชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (  ) อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 0.85 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.72 ซึ่งทุกค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
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ตัวแปรสังเกตความช านาญงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
สูงสุด 
 5) โมเดลการวัดทักษะภาวะผู้น า ที่วัดได้จากตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือ การพัฒนา
ตนเอง ทักษะในการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (  ) อยู่ระหว่าง 0.82 ถึง 
0.83 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต (R2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.68 ซึ่งทุกค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตทักษะในการสื่อสาร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
 

5.2 อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นในการอภิปรายผลโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ระดับภาวะผู้น าพลังบวกและเปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 2) ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าพลังบวกและเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการและ
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 3) การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ  
4) การตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่น ามาศึกษาต่อ
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 
  5.2.1 ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตาม
เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการและ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารมีประเด็นส าคัญ
ที่น ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
  5.2.1.1 ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเน้นย้ าไปที่คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องและจากการ
วิเคราะห์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ
การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Meador, (2013) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล (effective school leader) นั้นผู้บริหารจะต้องแสดงออกถึงภาวะผู้น าซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในความส าเร็จหรือความล้มเหลวสถานศึกษาควรมีผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มีประสิทธิผลที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารคนอ่ืน ครู บุคคลากรสายสนับสนุน นักเรียน ผู้ปกครองเป็นประจ าวัน และยัง
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สอดคล้องกับ Schall et.al., (2004), Bushe, (2010) Wolinski, (2010) Lewis and Moore, (2011) 
ชาร์ทเตอร์เทคโนฟังชั่นแนล (Chartered Technofunctional, 2013) Trosten-Bloom and Rader, 
(2011) กล่าวไว้ว่าภาวะผู้น าพลังบวกจะเข้ามามีบทบาทในองค์การสมัยใหม่ ซึ่งภาวะผู้น าพลังบวกจะอยู่
บนความเชื่อที่ว่าผู้คนจะลงมือท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนารูปแบบความคิดในการค้นหาบุคคล
ตัวอย่าง หรือการกระท าตัวอย่างท่ีเป็นน่าชื่นชมและน ามาสร้างสรรค์เน้นวิธีทางนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้
ในการจัดการองค์การให้ปรากฏออกมาในแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติแบบทีละ
ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม การกระตุ้น และการการให้แรงบันดาลใจ โดยรวบรวม
บทความที่ท าให้มีความสุข และท าให้ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้น าปรากฏออกมา  
 เช่นเดียวกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2557) กล่าวถึงภาวะผู้น าพลังบวกว่า เป็นความสามารถ
เชิงสัมพันธ์ในการใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นพลังในทางบวก (Positive 
power) เพ่ือสร้างกระแสทางบวกต่อความมั่นใจ พลัง ความกระตือรือร้น และการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่
การสร้างความแตกต่างในเชิงบวก นอกจากนี้ อัจฉริยะ อุปการกุล (2554) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าพลัง
บวก เป็นระดับทักษะและขีดความสามารถในการเป็นผู้น าทางด้านประสบการณ์เชิงบวก โดยใช้ทักษะ
ผู้น าในการสร้างสรรค์ผลงาน บรรยากาศการท างาน ทีมงาน จากจุดแข็งของสมาชิกทุกคน หรือจาก
จุดแข็งและความส าเร็จที่มีอยู่แล้วขององค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ภาวะผู้น าพลังบวกเป็นความสามารถในการหล่อเลี้ยงความต้องการซึ่งเชื่อมโยงกันส าหรับการ
เจริญเติบโต ส าหรับความพอดี ส าหรับการบรรลุผลส าเร็จ และการใช้ระดับที่สูงขึ้นของศักยภาพที่
สามารถพัฒนาได้ ซึ่งอาจจะเรียกตามทฤษฎีของ Maslow ว่าเป็นความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต 
 และจากผลการวิจัยยังพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีการแสดงออกถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้ ในความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรมจรรยา จากข้อค้นพบดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีปรากฏอยู่ในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ในนโยบายคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ในการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ใช้มาตรการทางกฎหมาย การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ นอกจากนั้นส านักงานข้าราชการพลเรือน 
(2559) ยังน านโยบายคณะรัฐมนตรีมาก าหนดทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐโดยมีกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมิ
ชอบของข้าราชการพลเรือน ในระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน และธรรมาภิบาลจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2555) ยังได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในประเด็นของ
สถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยและสังคมโลก เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม 
คือ ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง (moral courange) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (integrity 
and responsibility) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (transparency and accountability) ไม่เลือกปฏิบัติ 
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(nondiscrimination) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (result orientation) อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม ได้
ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 
อีกทั้งในปัจจุบันยังเล็งเห็นความส าหรับในเรื่องของคุณธรรม โดยการก าหนดโครงการโรงเรียน
คุณธรรมขึ้น ซึ่งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2561 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2560)  
 5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานจ าแนกตามเพศอายุประสบการณ์ใน
การปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การบริหาร 

  5.2.1.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตามเพศ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานทั้ง
เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกภาวะผู ้น าพลังบวกอยู ่ในระดับมาก และผู ้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สภาวะปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหญิงและชาย ต่างมีความเท่า
เทียมกันและโอกาสในการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านเท่ากัน จึงท าให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน และยังถูกหล่อหลอม
เลี้ยงดูอย่างเท่าเทียมในสังคมปัจจุบันทั้งในเรื่องของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม การสร้างแรง
บันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น รวมถึงการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก การใช้กระบวนการสร้าง
บทสนทนาเชิงบวกกับบุคลากร การปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับบุคลากร และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิติมา วรรณศรี (2550) ผู้บริหารหญิงได้รับการยอมรับและการยกย่อง
เป็นผู้บริหารระดับสูง  
    5.2.1.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตามอายุ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานที่มี
อายุ ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ระยะเวลา 45 วัน มีหลักสูตรเนื้อหาที่
ครอบคลุมสมรรถนะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะภาวะผู้น า สอดคล้องกับ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้ก าหนดนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่สถานศึกษา 
รวมถึงการได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเยาว์ เพราะเป็นสังคมไทยที่มีการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสัจจะเชื่อถือได้ จึงท า
ให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญ 
  5.2.1.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละช่วง มีระดับการ
แสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติ
ราชการที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการสอบคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษาและได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การบริหารเป็นองค์ในการพิจารณาและใช้วิธีการสอบข้อเขียนเป็นอีกหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและเมื่อผ่านการคัดเลือกต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทั้งในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงมีการศึกษาดูงานตามสถานศึกษาทั้ง
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่จึงท าให้ผู้ที่มีด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น
ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้น า มีความพร้อมในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2555) แต่ในแนวความคิดของ Braun, (1991) ที่ได้ให้เหตุผลว่า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีตลาดวิชาอยู่กว้างขวางและหลากหลาย ผู้บริหารโรงเรียนขวนขวายที่จะ
ได้รับการศึกษา สัมมนา มากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่ด ารงต าแหน่งมานานย่อมได้สั่งสมความรู้
ความคิดมากกว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งมาเป็นเวลาน้อยกว่า และจากการศึกษา Maslach, (1982) พบว่า 
ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์กับบุคคลหลายประเภท ท าให้มีทักษะในการประสานงานกับบุคคล
ประเภทต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาวิธีปฏิบัติอย่างหลากหลาย  
  5.2.1.2.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก จ าแนกตาม
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีประสบการณ์การ
เป็นผู้บริหาร ในแต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวก ในระดับมาก และผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในภาวะ
ผู้น าพลังบวก ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทสถานศึกษาในประเทศไทยให้โอกาสผู้บริหาร
รุ่นใหม่ในการเข้ามาบริหารงานมากขึ้นและได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้บริหารรุ่นเก่า และในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้นมีการบริหารจัดการแบบสหวิทยาเขต ดังนั้นจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
ผู้บริหารรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ ปริญญา ตันสกุล (2543) ที่ชี้ชัดว่า
ประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการข้อมูล ประสบการณ์จากอดีตจะช่วยให้แนวคิด 
พิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจที่
ถูกต้องแม่นย า ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยให้เกิดมุมมอง สู่การวิเคราะห์
สถานการณ์และสามารถสังเคราะห์ค าตอบออกมาได้อย่างแยบยล  
 5.2.2 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบ จ าแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้จะแยกตามปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 4 ปัจจัย ประกอบด้วย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความร่วมมือของคนในองค์การ ประสบการณ์ภาวะผู้น า และทักษะภาวะผู้น า 
ดังนี้ 
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  5.2.2.1 ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
  การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
1) ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  5.2.2.1.1 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระดับการ
แสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
ดีเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องเป็นผู้มีน่าไว้วางใจ สร้างแรงจูงใจทาง
สังคม และมีวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะ McEwan, (2003) Wilson, (2008) 
Bezon, (2015) กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องสร้างความร่วมมือ (collaborator) ช่วยเหลือ
และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เปูาหมายความส าเร็จ
ร่วมกัน และเป็นผู้มีแรงจูงใจ (motivator) การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน ให้เกียรติ ยกย่อง 
ชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม เช่นเดียวกับประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2010) 
ได้กล่าวไว้ว่าผู้น าที่ท าให้องค์กรต้องเป็นบุคคลสร้างความร่วมมือ ผู้น าที่ดีจะต้องกระจายงานให้
ทีมงานอย่างเหมาะสม สร้างทีมงานได้ สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างก าลังใจ
ให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Davis, (1957) Hicks, (1998) Mooney and Reiley, (2004) Flippo, 1996 อ้างถึงใน จรูญ ทองถาวร. 
2537) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นการรวมคนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความ
ร่วมมือ ประสานงาน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บังเกิดผลของงานอันเป็นที่น่าพอใจ เป็นรูปแบบ
การจูงใจบุคคลในกลุ่มเพ่ือท าให้เกิดการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการท างานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลอันเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ สวัสดิ์ บรรเทิงสุข 
(2534) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพฤติกรรมของคนท่ีมาเกี่ยวข้องกัน มีการท างาน
ร่วมกับองค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การให้ด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย และนงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2557) กล่าวถึงผู้น าที่มี
ประสิทธิผลผู้น าที่น าทีมงานร่วมมือกันปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผู้น าที่สามารถโน้มน้าวให้
บุคคลอ่ืน ๆ เชื่อถือศรัทธาและมั่นใจ ไว้วางใจในตัวผู้น า มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะเขาจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และศรัทธาจากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพราะพวกเขาจะร่วมมือ
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถสร้างความไว้วางใจได้ดังนั้น ผู้น าที่มีประสิทธิผลย่อมสามารถท า
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกอยู่เสมอ จากที่กล่าวมาข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนในองค์การ เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็น
กระบวนการที่เป็นไปอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายขององค์การ 
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  5.2.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ 
อายุ ประสบการณใ์นการปฏิบัติราชการ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร  
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่
ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมี
ความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา และได้รับการพัฒนาและปลูกฝังในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่แสวงหาผลประโยชน์ มีจิตส านึกที่ดี และมีความมั่นคงในพฤติกรรม ให้
ความช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้อ่ืนอยู่เสมอ สร้างแรงจูงใจทางสังคม ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากร
ให้เกิดความต้องการประสบผลส าเร็จในชีวิต กระตุ้นบุคลากรให้เกิดความต้องการให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม และสร้างวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน โดยการก าหนดเปูาหมายที่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง มี
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสามารถท าให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรร่วมกัน 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุ ในแต่ละช่วง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการและแตกต่างกัน มีระดับ
การแสดงออกปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากท่ีสุด และผู้บริหารที่มีอายุที่
แตกต่างกันมีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีปัจจัยสนับสนุน
ที่ส าคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกในการเข้าถึงความรู้และการพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณลักษณะ
ของผู้น านั้นจะต้องเป็นผู้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์
และเผชิญหน้าความท้าทายในการท างาน การได้รับและเพ่ิมความไว้วางใจ การสร้างความน่าเชื่อถือ 
การเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งให ม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Moran, ( 2013) สอดคล้องกับแนวคิดของ Folkman and Zenger, (2013) ที่
กล่าวไว้ว่าผู้น าที่สร้างแรงบันดาลจะประสบความส าเร็จกว่าผู้น าที่เน้นการบังคับควบคุม การสร้างแรง
บันดาลใจเป็นเสมือนพลังในการขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพของบุคคลออกมาให้มากกว่าสิ่งที่พวก
เขาเป็นอยู่ โดยการใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อม่ันเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ใน
แต่ละช่วง มีระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับมากและระดับมากที่สุด 
โดยระดับมากที่สุดอันดับแรกคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 11-15 ปี รองลงมาคือ 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 6-10 ปี และ 16 ปีขึ้นไป และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 1-5 ปี 
ตามล าดับ ระดับการแสดงออกด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเกิดการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนอยู่เสมอ รวมถึงความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม จะมี
ความแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Braun, (1991) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งมานาน
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ย่อมได้สั่งสมความรู้ความคิดมากกว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งมาเป็นเวลาน้อยกว่า เช่นเดียวกับ วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2549) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น าที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสุขุม รอบคอบในการคิดและตัดสินใจที่
จะท าให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลจะสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ มีการปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังเช่นการศึกษาของ Maslach, (1982) พบว่า ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์กับ
บุคคลหลายประเภท ท าให้มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลประเภทต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้
และแสวงหาวิธีปฏิบัติอย่างหลากหลาย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Burke et al., (2007), 
Dietz.Hartog and Deanne, (2006) ที่อธิบายถึงปัจจัยเหตุของความไว้วางใจคือ สมรรถนะในการ
ท างาน ซึ่งต้องอาศัย ความรู้ ทักษะความสามารถมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการท างาน  
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  5.2.2.2 ปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
  การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
1) ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) การเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติราชการ 
ประสบการณก์ารเป็นผู้บริหาร 
   5.2.2.2.1 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ระดับการแสดงออกปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความร่วมมือของคนในองค์การนั้นต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีเปูาหมาย
เดียวกันคือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2553) ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างความร่วมมือของคนในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาไปสู่
เปูาหมายคือคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dettmer et al., (2012) 
Glenn, (2009) andThomson et al., (2007) ที่ให้ทัศนะไว้ว่า ความร่วมมือของคนในองค์การมักจะ
สื่อถึงการสร้างการท างาน หรือ ร่วมคิด การประสานความร่วมมือและการท างานร่วมกัน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี โดยเปูาหมายของความร่วมมือมักมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การอุปถัมภ์ค้ าจุน การสร้างสรรค์ การสร้างความ
ไว้วางใจ การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน และการแสดงการกระท าเชิงบวก เช่นเดียวกับบทความ
ของ วัลภา ทับแก้ว (2553) เกี่ยวกับการประสานงานในองค์การ การประสานงาน คือการท างาน
ร่วมกันของบุคคลและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกัน มี
ลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพ่ือให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา
และกิจกรรมที่จะต้องกระท า ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ถูกก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมิต สัชฌุกร (2553) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือของคนในองค์การว่าเป็นการจัด
ระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและบุคคลในองค์การฝุายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ 
โดยมี การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การก าหนดอ านาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร การอุปถัมภ์ค้ า
จุน และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   5.2.2.2.2 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับการแสดงออกด้าน
ความร่วมมือของคนในองค์การอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพศชายและเพศ
หญิงมีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความร่วมมือของคนในองค์กร เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการสร้าง
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารในเรื่องของงานบุคคล และงานบริหารงบประมาณ 
ตามหลักการกระจายอ านาจการศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเพศชายหรือเพศ
หญิงนั้นจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติราชการ
อย่างชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ 2545) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรา หาญเจริญกิจ (2551) 
กล่าวว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การที่จะน ามาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล เพราะทั้งผู้บริหารแลผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้ประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นมาใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ การมอบหมายหน้าที่และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือเนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถ
ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินได้โดยง่าย 
   5.2.2.2.3 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านความร่วมมือของคนในองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนใน
องค์การ ในระดับมากในทุกช่วงอายุ ระดับการแสดงออกด้านความร่วมมือของคนในองค์การจ าแนก
ตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหารงานนั้น จะมี
การสั่งสมความรู้และเกิดการเรียนรู้และการมองบุคคล มีความละเอียดรอบคอมในการสร้าง
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและสามารถประเมินผล
ได้ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานร่วมกัน มองอย่างสมเหตุสมผล ละเอียดรอบคอบ 
โดยการวางคนให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ความสอดคล้องกับ
เปูาหมายตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์การ มีการระบุขั้นตอนในการท างาน 
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน และมีเครื่องมือในการประเมินผลที่สามารถวัดในเชิงปริมาณได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546) ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นจะมีความสุขุม รอบคอบใน
การคิดและตัดสินใจที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลจะสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ มี
การปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับการศึกษาของ Maslach, (1982) พบว่า ผู้ที่มี
อายุมากจะมีประสบการณ์กับบุคคลหลายประเภท ท าให้มีทักษะในการประสานงานกับบุคคล
ประเภทต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาวิธีปฏิบัติอย่างหลากหลาย  
 อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุ ประสบการณ์ในการบริหารงานสูง จะมีความละเอียด
รอบคอบในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มองไปที่ประสิทธิภาพคือความประหยัด คุ้มค่าและได้
ประโยชน์ ที่จะเกิดข้ึนในองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา มีสุข (2553) ได้กล่าวถึงการใช้และ
บริหารทรัพยากรขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิผล
ต่อความส าเร็จขององค์กรให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการการศึกษา ท าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอน หรือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมทั้งงานด้าน
วิชาการ และงานด้านอ่ืน ๆ เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ท าให้กิจกรรมของสถานศึกษาด าเนินไปได้
และมีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการด าเนินภารกิจของโรงเรียนทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ โดย
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จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีแบบแผน มีประสิทธิภาพ และอยู่
ในขอบเขตของนโยบายที่ได้ก าหนดเอาไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธงชัย นาทสีทา (2551) 
ศึกษาการด าเนินงานการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของของโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ 
ขององค์การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ และอยู่ในขอบเขตที่ได้
องค์การได้ก าหนดไว้ หรือมีให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาบริหารร่วมกัน โดยมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความ
เพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ 
  5.2.2.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า 
  การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
1) ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 2) การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกด้าน
ประสบการณ์ภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
   5.2.2.3.1 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ระดับการแสดงออกอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านการ
พัฒนาทักษะความรู้ รองลงมาคือ ด้านการสร้างเชาวน์ปัญญา ด้านความช านาญงาน และด้านการมี
วิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร (2553) เสนอบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความเป็นผู้น าทางวิชาการว่า ผู้บริหารการศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติทางภาวะผู้น า เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นองค์การที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์การโดยทั่ วไป เพราะองค์การโดยทั่วไปนั้นมี
จุดมุ่งหมายและพันธกิจที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับองค์การทางการศึกษา โดยคุณลักษณะทางภาวะผู้น านั้น
สามารถสร้างขึ้นได้โดยอาศัยประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นแนวทาง โดยการมีวิสัยทัศน์ ความช านาญ
งาน ความกระตือรือร้น เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะความรู้ และการสร้างเชาวน์
ปัญญา สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้อธิบายถึง ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างไม่ผิดพลาด องค์ประกอบหรือลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
ควรประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1) แสดงภาพที่พึงพอใจในอนาคตอย่างชัดเจน 2) แสดงเจตนารมณ์ 
และอุดมการณ์ขององค์การได้อย่างครบถ้วน 3) สามารถสร้างศรัทธา และจุดประกายความคิดของ
บุคลากรได้ 4) มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 5) สอดคล้องกับสภาวะและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 6) บ่งบอก
ภารกิจขององค์การ 7) สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 8) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝุายทั้งในและนอกองค์การ 9) มีความเป็นไปได้สูง และ 10) มีระยะเวลาที่แน่นอน เช่นเดียวกับ 
สุรศักดิ์ ปาแฮ (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นผู้ที่มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป มีทักษะในการก าหนดเปูาหมาย ก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน
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อย่างชัดเจน ในท านองเดียวกับ สมชาย เทพแสง (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ หมายถึง 
ผู้บริหารที่มองการณ์ไกล เป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด มีการคาดการณ์หรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ข้างหน้าได้ดี และ วันทนา เมืองจันทร์ (2543) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้บริหารที่มี
ความคิด ความสามารถในการหยั่งรู้ทิศทาง รวมทั้งมีความสามารถสื่อความหมายถึงผู้ อ่ืนได้ผลดี 
นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความตื่นใจในการท าฝันร่วมกันให้เป็นจริง 

   5.2.2.3.2 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ผลการวิจัย
พบว ่า  ผู ้บร ิหารโรงเร ียนมัธยมศ ึกษาทั ้ง เพศชายและเพศหญิงม ีระด ับการแสดงออกด ้าน
ประสบการณ์ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพศชายและเพศหญิงมี
ระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเพศหญิงและ
เพศชายมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้านและสังคมให้การยอมรับ
ในการเป็นผู ้บริหารของเพศหญิงมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งดูจากความสามารถในการบริหารจัดการและ
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจิรญวงศ์ศักดิ์ (2547) ที่
ระบุว่า ทุกคนสามารถฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์และไม่ถูกจ ากัด
ด้วย เพศ นั ่นย่อมแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ของเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2552) เสนอแนวความคิดการบริหารงานด้วยการ
สร้างความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา กล่าวว่า การท างานใด ๆ ก็ตาม ทุกคนย่อมมีความต้องการให้
งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยให้ความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมี
จิตใต้ส านึกในตัวตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบแห่งตนอยู่ รักตัวเอง มีความต้องการความส าเร็จของ
ชีว ิต แต่การท างานให้ได้ด ี ให้ประสบผลส าเร ็จตามเปูาหมายที ่ได ้ก าหนดไว ้อย่างมืออาช ีพ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องน าเทคนิคหรือเครื่องมือที่ดีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน วิธีหรือเทคนิคที่ดีนั้นจะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการและบริหารงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายใต้ระยะเวลาที่มี
กรอบแน่นอน การสร้างความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา คือ การสร้างความสามารถทางสมอง 
ความคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    5.2.2.3.3 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า ผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออกด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า อยู่ ในระดับ
มาก จ าแนกตามช่วงอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ภาวะผู้น า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากประสบการณ์ภาวะผู้น านั้นเป็นการแสดงออกถึงการพัฒนาทักษะความรู้ การสร้าง
เชาวน์ปัญญา ความช านาญงาน และการมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจากองค์ประกอบทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีประสบการณ์ทางการบริหารที ่มากขึ ้น ย่อมส่งผลต่อการสะสมความรู ้ที ่กว้างขวาง ลึกซึ ้ง ใน
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหาร มีความรอบรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของของ Maslach, (1982) ที่ชี้ว่า ผู้ที่มีอายุมากมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความ
สุขุมรอบคอบ รู้จักมองชีวิตได้กว้างขวาง และสามารถปรับตัวได้ นอกจากนี้บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะ
มีพัฒนาตามวัย มีการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความคิดใหม่และแสวงหาวิธีปฏิบัติ
ใหม่ เช่นเดียวกับ จินตนา ยูนิพันธุ์ (2534) และบุญมา กัมปนาทพงษ์ (2532) ที่พบว่าผู้บริหารที่มี
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อายุมากมีคุณลักษณะด้านวิชาการและความสามารถในการบริหารสูงกว่าผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่า 
และยังสอดคล้องกับ จิติมา วรรณศรี (2550) ที่ระบุว่า ประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ย่อมส่งผลให้
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพยิ ่งขึ ้น และการมี
ประสบการณ์ทางการบริหารที่มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการสะสมความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง ในแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการบริหาร มีความรอบรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย และยังสอดรับกับ
แนวคิดของปริญญา ตันสกุล (2543) ที่ชี้ชัดว่าประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการ
ข้อมูล ประสบการณ์จากอดีตจะช่วยให้แนวคิด พิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นข้อมูลส าคัญ
ที่ช่วยให้เกิดมุมมอง สู่การวิเคราะห์สถานการณ์และสามารถสังเคราะห์ค าตอบออกมาได้อย่างแยบ
ยล เช่นเดียวกับแนวคิดของ Nanus, (1992) ที่แสดงว่าการมีทักษะอันเกิดจากการสะสมความคิด 
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายรวมทั้งประสบการณ์ แล้วน าความคิดเหล่านั้นมาผสมผสานกัน
เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบและทิศทางใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 
   5.2.2.4 ปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า 
   การอภิปรายผลการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย 
ได้แก่ 1) ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) การเปรียบเทียบระดับการแสดงออกด้าน
ทักษะภาวะผู้น า ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
    5.2.2.4.1 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระดับการแสดงออกด้านทักษะภาวะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านทักษะในการสื่อสาร ด้าน
การฝึกปฏิบัติ และด้านการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Al-Omari et al., (2008) 
Chendroyaperumal, (2009) and Morison and Macmullan, (2012) เสนอทัศนะแนวความคิด
เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น า ในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ
เจริญรุ่งเรื่องขององค์กรไม่ว่าจะระดับใดก็ตามขึ้นอยู่กับผู้น าเป็นส าคัญ ภาวะผู้น าได้ถูกโฟกัสใน
งานวิจัยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นส าหรับ
ภาวะผู้น า ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาองค์กร โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ นั่นคือทักษะในการสื่อสาร 
(communication skill) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ability to change) การพัฒนาตนเอง 
(self-development) และการฝึกปฏิบัติ (practice) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร 
(2551) มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2554) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าพาบุคลากรให้ยินยอมปฏิบัติตาม
เปูาหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การได้ ประกอบด้วย ทักษะในการสื่อสาร การพัฒนาตนเอง การฝึกปฏิบัติ 
การศึกษาและการอบรม และความเชื่อมั่นในตนเอง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์  
ประเสริ์ฐลาภ (2545) พบว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานในองค์การ 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย วางแผน ตลอดจนวิธีด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้การบริหาร
องค์การบรรลุผลตามนโยบาย เปูาหมายที่ก าหนดไว้และจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน
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ต่าง ๆ ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล การพัฒนาตนเองของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งมีมีอิทธิต่อการบริหารองค์การ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและสามารถปรับปรุง
ตนเองให้เจริญงอกงามท้ังด้านประสิทธิภาพในการงาน ด้านปัญญา และด้านคุณธรรม ด้วยการท างาน
หรือด ารงชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย การรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถปฏิบัติงานด้านใดได้ดี และใน
ขณะเดียวกันก็ทราบว่าตนเองขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านใด และต้องปรับปรุงเปลี่ยน
เปลี่ยนให้ดีขึ้น และการเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นที่ยังบกพร่องและหาโอกาสในการฝึกอบรมหรือเพ่ิม
ประสบการณ์ หรือเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ เพ่ือสร้างความเข้าใจนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ (2552) พบว่าทักษะการสื่อสารเป็น
คุณลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ เป็น
ทักษะแรกที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถในทักษะด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์ การมีความรู้
ความสามารถแต่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือส่งต่อไม่เป็น ย่อมไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ฉะนั้นการถ่ายทอด
หรือส่งต่อความรู้ความสามารถ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ
ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องไม่ก ากวม ความซื่อสัตย์ในการส่งและรับข้อมูล 
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล และสามารถท าให้มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการคล้อยตาม 
และปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับบทความของพรชัย ม่วงแจ่ม (2553) เสนอบทความเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางการบริหาร เรื่องเทคนิควิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพว่า ผู้บริหารองค์การที่ชาญฉลาดและมี
ภาวะผู้น าที่ดีต้องหันมาให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
แบบรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือจะได้เป็นคนรอบรู้ รู้ทัน อันจะส่งผลท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ท าให้สามารถก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานร่วมกัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าพา
องค์การไปสู่ทิศทางหรือเปูาหมายที่วางเอาไว้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งทักษะในการสื่อสารที่ถือว่า
สัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความถูกต้อง เป็นความจริง และสามารถพิสูจน์ได้ 
และท าให้เกิดความคิดที่เห็นพ้องและยินยอมปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับจิติมา วรรณศรี (2550) ที่ได้
สรุปว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความส าเร็จในการด าเนินงาน ทั้งนี้การ
สื่อสารจะช่วยให้บุคลากรและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวคิด แนวปฏิบัติ 
ตลอดจนการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเห็นด้วย ยอมรับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน โดยใน
การสื่อสารต้องมีทักษะในการพูดให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ชัดเจน ใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับผู้ฟัง การ
สื่อสารสามารถใช้ได้หลายช่องทางทั้งโดยการ พูด การเขียน การปฏิบัติ โดยในการสื่อสารควรเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง เพ่ือให้ทั้งสองฝุายเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีความเข้าใจตรงกัน และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ที่ได้กล่าวถึงการสื่อสารในองค์การหนึ่ง ๆ สามารถ
กระท าได้หลากหลายวิธีขึ้นกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การนั้น ๆ และการติดต่อสื่อสารถือว่า
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับการท าหน้าที่ทางการบริหารมาก เพราะแม้จะมีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์ที่
ดีเยี่ยมเพียงใด หากขาดการสื่อสารที่ดีแล้ว ก็ยากจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ 
    5.2.2.4.2 ระดับการแสดงออกของปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น า ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านทักษะภาวะผู้น าไม่แตกต่างกันจ าแนก
ตามเพศ อายุ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ และจ าแนกตามประสบการณ์การเป็น
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ผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556) ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเข้ารับต าแหน่ง การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงด ารงต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุอยู่ ในช่วงใด 
ประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต่างได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองทั้งในเรื่อง
ของทักษะการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5.2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวก 
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชิงสมมติฐานที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าขนาดตัวอย่าง
วิกฤติ (CN) และค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยทักษะ
ภาวะผู้น า มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าพลังบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความร่วมมือของคนในองค์กร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความ
ร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยทักษะภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อ
พิจารณาอิทธิพลทางตรง(direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect: IE) และอิทธิพล
รวม (total effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เกิด
คุณลักษณะของภาวะผู้น าพลังบวก ประกอบด้วยการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม การสร้างแรง
บันดาลใจ และการใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก ที่ที่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยตามที่ก าหนด
เป็นองค์ประกอบหลัก และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ท าให้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยเหล่านั้น ดังจะเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 
2558–2564 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2574) การก าหนดนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพ่ือปฏิรูป
การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและเน้นให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559) และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดโครงการที่มุ่ งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสและ
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ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและทิศทางการศึกษาโลก 
อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในเรื่องของการยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยส่งเสริม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและและมีภาวะผู้น า ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมท า และยังก าหนดเปูาประสงค์อย่างชัดเจนในการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถ
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังยึดโยง
นโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี ใน
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน ให้มี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดโครงการ DLIT โครงการ TEPE Online ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและผู้บริหารโรงเรียน สามารถพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา รวมถึงมีคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของอีกทั้งยังมีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียน
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2559) และกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการท าวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิจัยนี้มีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ ซึ่งเป็นผลให้ผู้วิจัยศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ (system) อย่างเป็นตรรกะ (logic) จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผลด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ เพื่อให้การก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง นอกจากนั้นจาก
ข้อแนะน าของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้หรือสาระหลักจะต้องค านึงถึง
ความตรง (validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ ไม่จับเอาแพะมาปนกับแกะ นอกจากนั้น ในการวิจัยได้
ค านึงถึงความมีคุณภาพของการด าเนินการวิจัยตามหลักการของ Max-Min-Con ตามทัศนะของ 
Kerlinger. and Lee, (2000) ทั้งในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5.2.4 ขนาดของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่น ามาศึกษาต่อภาวะผู้น าพลังบวกส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัย
ทักษะภาวะผู้น า มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าพลังบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยความความร่วมมือของคนใน
องค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยความความร่วมมือของคนในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยประสบการณ์
ภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยทักษะภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect: IE) และ
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อิทธิพลรวม (total effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น า
พลังบวก ความร่วมมือของคนในองค์การ และทักษะภาวะผู้น า ประกอบไปด้วยและเมื่อพิจารณา
อิทธิพลทางตรง(direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (total 
effect: TE) ระหว่างแต่ละตัวแปรแฝง ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
กัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าพลังบวก ความร่วมมือของ
คนในองค์การ และทักษะภาวะผู้น า จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาเป็นประเด็นในการอภิปราย
ผล ดังนี้ 
  5.2.4.1 ภาวะผู้น าพลังบวก ได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 
0.78-0.24 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และไม่มีนัยส าคัญ จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นต้อง
สร้างความไว้วางใจภายในองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะได้รับความคาดหวัง ความเชื่อมั่น 
และการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน โดยการเป็นคนที่ยึดถือหลักคุณธรรม มีความเมตตากรุณา และมี
สมรรถนะในการท างาน การยึดถือหลักคุณธรรม การเป็นคนเปิดเผยและมีความซื่อสัตย์ มีจิตส านึกที่
ดี และมีความม่ันคงในพฤติกรรม รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีแรงจูงใจทางสังคม ที่มี
พลังในสังคม และผลักดันหรือกระตุ้นให้บุคคลอ่ืนแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระท า เพ่ือ
สนองตอบความต้องการการยอมรับในสังคมและความต้องการประสบผลส าเร็จ เป็นเปูาหมายส าคัญ 
การมีพลังผลักดันหรือกระตุ้นความต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และการมีพลังผลักดันหรือ
กระตุ้นความต้องการให้เกิดผลส าเร็จในชีวิต และต้องมีวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน นั่นคือผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีการก าหนดเปูาหมายขององค์การที่ประสงค์ให้บุคคลในองค์การบรรลุ
ร่วมกัน โดยเป็นเปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลส าเร็จได้ อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 
มีการก าหนดกรอบเวลาที่แน่นอน และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังเช่นผลการวิจัยของ 
Flippo (1996 อ้างถึงใน จรูญ ทองถาวร. 2537) พบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย การรวม
คนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้
บังเกิดผลของงานอันเป็นที่น่าพอใจ และ Davis (1957) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นรูปแบบ
การจูงใจบุคคลในกลุ่มเพ่ือท าให้เกิดการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลอันเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ ประยรู ทอง
สุวรรณ (2530) อธิบายว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่มาเกี่ยวข้องกัน 
มีการท างานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การให้ด าเนินไปด้วย
ความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย นอกจากนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2520) ยังได้เสนอ
ทฤษฎีการสร้างและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือประสิทธิผลในการท างานขององค์การ พบว่า มี
ปัจจัยที่ส าคัญอยู่ 3 ประการคือ 1) การให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 2) การให้ความร่วมมือของคนใน
องค์การ และ 3) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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 สถาบันการศึกษาจัดว่าเป็นหนึ่งองค์การที่ประกอบด้วยกลุ่มของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน มีจุดหมายที่แน่นอน ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนในองค์การ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2534) ซึ่งสอดคล้องกับ Hicks (1998) ว่า 
องค์การคือโครงสร้างที่จัดท าขึ้นอย่างมีกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้
เกิดการปฏิบัติหรือการร่วมมือกันของคนในองค์การ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ Mooney and Reiley (2004) ว่า องค์การเกิดขึ้น
จากกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันของ
คนในองค์การในการท างานจนน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ องค์การจะประกอบไป
ด้วยหน้าที่ หรือภารกิจที่สัมพันธ์และสอดคล้องประสานกันอย่างแนบแน่น จนมีความเกี่ยวพันธ์
ระหว่างหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ นั่นคือ ปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนใน
องค์การ เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นกระบวนการที่เป็นไปอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งน าไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายขององค์การได้ 
  5.2.4.2 ปัจจัยทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าพลังบวก เท่ากับ 0.47 อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.60. -0.13 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และไม่มีนัยส าคัญ จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัย
ทักษะภาวะผู้น าที่มีต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทักษะภาวะผู้น านั้นเป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการพัฒนาตนเอง การปรับปรุงศักยภาพที่เป็นจุดอ่อน 
และเพ่ิมเติมศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตนเอง เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้การพัฒนาตนเอง 
ประกอบด้วย การปรับปรุงจุดอ่อนในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมเติมจุดแข็งในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้ การมีทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการถ่ายทอด ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ
ท าให้เกิดความคิดเห็นที่เห็นพ้องและยินยอมปฏิบัติตาม รวงถึงการฝึกปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยการน าความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการปฏิบัติงานอยู่สม่ าเสมอ จนเกิดเป็น
ทักษะเฉพาะทางในงานนั้น และสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 
และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นผลการวิจัยของ Kelly (2011) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าพลังบวกที่ประสบความส าเร็จในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับรางวัลดีเด่นประจ าปีค.ศ.2009-2010 
ในรัฐแคนซัส โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการศึกษาแบ่งเป็นทีมของคณะผู้บริหาร หัวหน้าสมาคมครู
และผู้ปกครอง และหัวหน้าทีมพนักงาน โดยวิธีการศึกษาเป็นไปในเชิงคุณภาพและการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลจากประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จของแต่ละบุคคล และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จ ทักษะภาวะผู้น า (Leadership skills) และยังสอดคล้องกับ Uusiautti (2013) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระท าที่มุ่งเน้นมุมมองในการดูแลภาวะผู้น าพลังบวกให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพต่อประสบการณ์ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา มี
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เปูาหมายในการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกที่ประสบความส าเร็จ คือ ทักษะภาวะผู้น า 
(Leadership skills) เช่นเดียวกับ Ingleton (2014) ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาภาวะผู้น าในกลุ่ม
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อประสบการณ์ภาวะผู้น าพลังบวก พบว่า แบบของภาวะผู้น าพลัง
บวกช่วยให้ชีวิตความเป็นผู้น าของพวกเขาประสบความส าเร็จ และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดใน
การพัฒนาภาวะผู้น าพลังบวก โดยวิธีการศึกษาวิจัยเป็นไปในเชิงคุณภาพของการเก็บร่วมรวบข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาตัวอย่าที่ประสบความส าเร็จในด้านการเป็นผู้น าและได้รับการยกย่อง
จากนักศึกษาอ่ืน จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกคือ ทักษะภาวะ
ผู้น า (Leadership skills) และยังมีผลการวิจัยที่สนับสนุนความส าคัญของทักษะภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร อาทิเช่น Al-Omari et al. (2008) Chendroyaperumal (2009) Morison and Macmullan 
(2012) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร (2551) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า ปัจจัยทักษะ
ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าพา
บุคลากรให้ยินยอมปฏิบัติตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การได้ และวรภัทร์ ภู่เจริญ (2554) 
ศึกษาวิจัยทักษะภาวะผู้น าประเภทใดที่มีส่วนในการส่งเสริมต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งทักษะภาวะผู้น าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มทักษะ
ภาวะผู้น าที่ส าคัญในช่วงเริ่มต้น (setup phase) กลุ่มทักษะภาวะผู้น าในช่วงด าเนินงาน 
(implementation phase) และ กลุ่มทักษะภาวะผู้น าในช่วงติดตามและผลักดัน (follow-up phase) 
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยได้องค์ประกอบส าหรับทักษะภาวะผู้น าที่ส าคัญมากและควรได้รับ
การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เพราะสามารถสร้างโมเมนตัมต่อการน าทีมงานให้สามารถด าเนินงาน
ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้เอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบนั้น ได้แก่ 1) การจุดประกายวิสัยทัศน์ร่วม 
2) การอ านวยการในการปฏิบัติงาน และ 3) ทักษะในการสื่อสาร และยังสอดคล้องกับ มธุมนต์  
แคเทอร์เรนชัค (2554) ท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความ
ผูกพันองค์การของพนักงานในองค์การพหุวัฒนธรรม โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารใน
ทุกระดับขององค์การ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทักษะภาวะผู้น าเป็นปัจจัยหนึ่งของผู้บริหารในการ
สร้างความผูกพันองค์การ ประกอบด้วยการพัฒนาตนเอง การฝึกปฏิบัติ ความกล้ าแสดงออก ความ
เชื่อมั่นในตนเอง และความสามารถในการบริหารจัดการ  
  5.2.4.3 ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น า
พลังบวก เท่ากับ 0.26 และ -0.12 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และไม่มีนัยส าคัญ ตามล าดับ จาก
ข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น าที่มีต่อภาวะผู้น าพลังบวก
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ประสบการณ์ภาวะผู้น าส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิผลของภาวะผู้น าเพราะประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า คือการพัฒนาทักษะความรู้ ความอดทน ความกระตือรือร้น การตระหนักรู้ การสร้างเชาวน์
ปัญญา การมีวิสัยทัศน์ และการส ารวจตนเอง ดังเช่นผลการวิจัยของ  Fifield (2013) ท าการวิจัย
เกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกในโรงเรียน ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลัง
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บวก คือ ประสบการณ์ภาวะผู้น า (Leadership experience) และอุเซียนติ (Uusiautti, 2013) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระท าที่มุ่งเน้นมุมมองในการดูแลภาวะผู้น าพลังบวกให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพต่อประสบการณ์ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา พบว่า 
มีปัจจัย ประสบการณ์ภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกท่ีประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกันกับ 
Ingleton (2014) ท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาภาวะผู้น าในกลุ่มของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
ประสบการณ์ภาวะผู้น าพลังบวก พบว่า แบบของภาวะผู้น าพลังบวกช่วยให้ชีวิตความเป็นผู้น าของ
พวกเขาประสบความส าเร็จ และระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้น าพลังบวก คือ 
ประสบการณ์ภาวะผู้น า และ Stocker et al. (2014) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้น าพลังบวกกับสวัสดิภาพในการท างานของพนักงานที่มีผลส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์การ พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกคือ ประสบการณ์ภาวะผู้น า (Leadership experience)  
  5.2.4.4 ปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะ
ผู้น าพลังบวกเท่ากับ -0.36 อย่างไม่มีนัยส าคัญ โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น า
พลังบวกท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ปัจจัยความร่วมมือ
ของคนในองค์กร และปัจจัยทักษะภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 68 จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กร ที่มีต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความร่วมมือของคนใน
องค์การมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ในรูปแบบของการกระท าที่เกิดจากความสัมพันธ์ในอ านาจ
หน้าที่และบทบาทที่มีร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีพันธสัญญา ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ และอีนัยหนึ่งคือความร่วมมือของคนในองค์กรจะสื่อถึง
การสร้างการท างาน หรือ การสมรู้ร่วมคิดกันท างาน มีส่วนช่วยให้นักการศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี โดยเปูาหมายของความร่วมมือ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ 
Allen (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าพลังบวกกับการพัฒนาประสิทธิผลของหน่วยงาน
การให้บริการสาธารณะ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าพลังบวกเป็นส่วนประกอบส าคัญที่วางไว้ในแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อรูปแบบภาวะผู้น าพลังบวก คือความร่วมมือของคนใน
องค์การ (Collaboration) เช่นเดียวกับ Weegar (2013) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าพลังบวกในวิทยาลัย
ในเขตตะวันตกของประเทศแคนนาดาโดยคัดเลือกคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยจ านวนทั้งหมด 25 
วิทยาลัย การค้นคว้าวิจัยมีจุดหมายในการยืนยันเชิงประจักษ์ว่า ภาวะผู้น าพลังบวกมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาภาวะผู้น าในสถาบันการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาในสถานที่นั้น  ๆ 
ต่อไป และได้สรุปว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกในงานวิจัยนี้คือ ความร่วมมือของบุคคลใน
องค์การ (Collaboration) และยังสอดคล้องกับ Fifield (2013) ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลัง
บวกในโรงเรียน ในการค้นหาวิธีและความเข้าใจเกี่ยวกับความส าเร็จของภาวะผู้น าพลังบวกที่จะ
สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนในโรงเรียนของศตวรรษที่ 21 ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าพลังบวกคือความร่วมมือของคนในองค์การ และผลการวิจัยของ Stocker et al. (2014) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกคือ ความร่วมมือของคนในองค์การ (Collaboration) 
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  5.2.4.5 ความร่วมมือของคนในองค์กร ได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สูงสุด มีค่าอิทธิพล 0.67 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และรองลงมาคือ ปัจจัย
ประสบการณ์ภาวะผู้น ามีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการมีวิสัยทัศน์เท่ากับ 0.28 อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรการมีความร่วมมือของคนในองค์กร 
ที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า และ ปัจจัยทักษะภาวะผู้น า 
ได้ร้อยละ 65 จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยความร่วมมือของคนในองค์กรที่
มีต่อปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นการรวมคนให้ท างานร่วมกันใน
ลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้บังเกิดผลของงานอัน
เป็นที่น่าพอใจ และยังเป็นรูปแบบการจูงใจบุคคลในกลุ่มเพ่ือท าให้เกิดการให้ความร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Flippo 1996 and Davis 1957) สอดคล้องกับ Hicks 
(1998). Mooney and Reiley (2004) และสวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2534) ได้ให้ทัศนะว่าหากปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน มีจุดหมายที่แน่นอน ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคน
ในองค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ เพราะองค์การก็คือโครงสร้างที่จัดท าขึ้นอย่างมี
กระบวนการ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้เกิดการปฏิบัติหรือการร่วมมือกันของคน
ในองค์การ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ องค์การเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนในองค์การในการ
ท างานจนน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ องค์การจะประกอบไปด้วยหน้าที่ หรือภารกิจ
ที่สัมพันธ์และสอดคล้องประสานกันอย่างแนบแน่น จนมีความเกี่ยวพันธ์ระหว่างหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Allen (2012) Fifield (2013) Stocker et al. (2014) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้ น าพลังบวก พบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
interaction) มีอิทธิพลต่อความร่วมมือของคนในองค์การ (Collaboration) นั่นแสดงให้เห็นว่าหาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะส่งผลต่อความร่วมมือของ
ของคนในองค์กรหรือการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอย่างแน่นอน 
  5.2.4.6 ทักษะภาวะผู้น าได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากประสบการณ์ภาวะ
ผู้น าเท่ากับ 0.80 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรทักษะภาวะ
ผู้น า ที่อธิบายได้ด้วย ปัจจัยประสบการณ์ภาวะผู้น า ได้ร้อยละ 89 จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีต่อภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทักษะภาวะผู้น าที่เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ประกอบการที่แสดงออกซึ่งการมีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มองการณ์ไกล 
และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทักษะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากประสบการณ์ภาวะผู้น าในการเผชิญหน้าและ
แก้ปัญหาขององค์การ เรียนรู้และสั่งสม แล้วจึงน ามาปรับใช้เพ่ือให้เกิดเป็นทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็น
ตามแต่สถานการณ์ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2549) เกรียงศักดิ์ เจิรญวงศ์ศักดิ์ (2550) เสนอบทความ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าสร้างได้ในวัยเยาว์ไว้ว่า การพัฒนาภาวะผู้นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในการสั่งสม
ประสบการณ์ภาวะผู้น า ความรู้ความเข้าใจ การหล่อหลอมลักษณะชีวิต และการฝึกฝนทักษะในด้าน
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน ทักษะภาวะผู้น าจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่การอ่านหนังสือพัฒนา
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ทักษะ หรือจากการไปอบรมนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนแต่เพียงเท่านี้ และยังสอดคล้องกับ วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2557) ได้กล่าวถึงทัศนะการพัฒนาภาวะผู้น าและโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น า ว่า การ
พัฒนาภาวะผู้น าระดับบุคคล (individual) ในรูปแบบดั้งเดิมเน้นการพัฒนาความสามารถ (abilities) 
และทัศนคติ (attitudes) ของตัวบุคคล โดยถือว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเป็น
ผู้น า แต่ทุกคนก็สามารถพัฒนาภาวะผู้น าจากการฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (classroom-style training) 
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน จะช่วยให้ทราบได้ว่าอะไรคืออะไรในการที่จะเป็นผู้น าที่ดี แต่การรู้ว่าจะท า
อะไร (know what to do) กับการท าในสิ่งที่รู้ (do what you know) ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การ
ฝึกอบรมแบบชั้นเรียนได้ผลเพียงประมาณ 15 % ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน 
ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น าระดับบุคคลที่ประสบผลส าเร็จจะเกี่ยวข้องกับตัวแปร 3 ประการคือ 1) ลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียนรู้ในแต่ละบุคคล เช่น การจูงใจเพ่ือการเรียนรู้ แรงขับเพ่ือความส าเร็จอยู่ในระดับสูง และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล คือ การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ การควบคุมอ านาจในตน และการก ากับ
ตนเอง 2) การบรูณาการประสบการณ์เพ่ือการพัฒนา ให้มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ให้ผู้ได้รับการ
พัฒนามีการรับรู้ในศักยภาพของตนเอง และ ให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ถึงความปารถนาในอนาคตของ
องค์การได ้ 
 Uusiautti (2013) and Ingleton (2014) ได้ท าการศึกษาวิจัย พบว่า ประสบการณ์ภาวะ
ผู้น า มีอิทธิพลต่อทักษะภาวะผู้น า และยังสอดคล้องกับทีวาทาแอนด์นิวพอร์ต (Trewatha and 
Newport, 1982) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญทางการบริหารองค์การ สามารถส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในทุกองค์การภาวะผู้น าที่ประสบความส าเร็จจึงขึ้นอยู่
กับความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะภาวะผู้น าที่ได้รับมาจากประสบการณ์ภาวะผู้น า ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรู้ และการสังเกตรวบรวม ซึ่งสอดคล้องกับ Ulrich (1996) ว่า ทักษะภาวะผู้น าถูกจัดระเบียบ
มาแล้วให้แต่ละคนมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทักษะภาวะผู้น าจึงเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ภาวะผู้น า และน ามาจัดรูปแบบวิสัยทัศน์และนโยบาย เพ่ือตอบสนองต่อเปูาหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ดังต่อไปนี้ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู ้บริหาร
โรงเรียน 

  5.3.1.1 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนาตน
ในเรื ่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู ้น าพลังบวก ได้รับ
อิทธิพลรวมจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูงสุด โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  

  5.3.1.2 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนาตน
ในเรื่องทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าพลัง
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บวกได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยทักษะภาวะผู้น าในล าดับรองลงมาจากปัจจัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  

  5.3.1.3 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนา
ทักษะความรู ้ การมีว ิส ัยทัศน์ การสร้างเชาวน์ปัญญา เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในด้าน
ประสบการณ์ภาวะผู้น า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากผล
การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานในประเด็นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็น
อ่ืนในแต่ละปัจจัยที่น ามาศึกษา 

  5.3.1.4 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ การใช้
หลักการด้านสุนทรียสาธก การสร้างแรงบันดาลใจ  การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากผล
การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานในประเด็นดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเด็น
อ่ืนในแต่ละปัจจัยที่น ามาศึกษา 

  5.3.1.5 ควรมีการน าตัวแปรที่ส าคัญและมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียน คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทักษะภาวะผู้น า และประสบการณ์ภาวะผู้น าตามล าดับ 
ไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้น าพลังบวกภายในตนเองให้อยู่ใน
ระดับที่สูงยิ่งขึ้น  

  5.3.1.6 ควรมีการสนับสนุนเร่งส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ในการท างานให้แก่ครูในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์การ เนื่องจากหากผู้บริหารโรงเรียน
สามารถน าแนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการท างานไปใช้จริงในสถานศึกษา สร้างความไว้วางใจ
และท าให้ผู ้อื่นเชื่อถือได้ มีวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน สร้างแรงจูงใจทางสังคม รักการเรียนรู้สร้าง
กระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนใน
ฐานะผู้น าต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน ร่วมกันปฏิบัติและประเมินผลเพื่อน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมของทีมงานต่อไป ผู้น าจึงต้องเป็นทั้งผู้ออกแบบ วางแผน และก าหนดนโยบายใหม่ ๆ ร่วม
ทั้งกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือท าให้ครูได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

  5.3.1.7 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนาตน
ในเรื่องทักษะภาวะผู้น ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ทักษะภาวะผู้น ามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนในล าดับรองลงมาซึ่งหากผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นว่ามี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการมีทักษะสื่อสาร เป็นการเผยแพร่หรือประกาศให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยอมรับร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ มุ่งไปสู่ทิศทางแห่ง
ความส าเร็จร่วมกัน จึงถือได้ว่าทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารโรงเรียนที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

  5.3.1.8 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการพัฒนาตน
ในเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอิทธิพล
ทางตรงต่อความร่วมมือของคนในองค์กร ซึ่งหากผู้บริหารโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นที่ตัว
ของผู ้บริหารโรงเรียนเองที ่จะน าองค์กรประสบผลส าเร็จนั ้นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพราะ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นคุณลักษณะที ่จ าเป็นส าหรับผู ้บริหารโรงเรียน และถึงแม้ว่าผู ้บริหาร
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โรงเรียนจะได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีที่สุดแล้วเพียงใด มีปัญญาเฉียบคม และมีความคิดดี ๆ อยู่
มากมาย แต่ถ้าขาดคุณลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนเหล่านั้นก็ไม่สามารถ
จะเป็นผู้บริหารชั้นเยี่ยมได้  

  5.3.1.9 ควรก าหนดระบบการคิดในการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าโดยมีการเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันและส่งผลไปยังภาวะผู้น าพลังบวก เมื่อพิจารณาปัจจัยทักษะภาวะผู้น า
จะส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าพลังบวก และยังส่งผลทางตรงต่อความร่วมมือของคนในองค์กร  
  5.3.1.10 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา ภาวะผู้น าพลังบวกใน
องค์ประกอบ การสร้างแรงบันดาลใจ การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารโรงเรียนควรมีความสามารถเชิงสัมพันธ์ในการใช้
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นพลังในทางบวก (Positive power) เพ่ือสร้างกระแส
ทางบวกต่อความมัน่ใจ พลัง ความกระตือรือร้น และการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่การสร้างความแตกต่างใน
เชิงบวก ใช้ประสบการณ์เชิงบวก โดยใช้ทักษะผู้น าในการสร้างสรรค์ผลงาน บรรยากาศการท างาน 
ทีมงาน จากจุดแข็งของสมาชิกทุกคน หรือจากจุดแข็งและความส าเร็จที่มีอยู่แล้วขององค์การ เพ่ือให้
องค์การบรรลุเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
  5.3.1.11 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ความไว้วางใจ และแรงจูงใจทางสังคม ให้อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้บริหารควรมีความสามารถในการความร่วมมือของคนในองค์การให้ด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย สามารถโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเชื่อถือศรัทธาและ
มั่นใจ ไว้วางใจ ช่วยกันสร้างความร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลัง ถือเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการที่เป็นไปอย่างมีระบบมีหน้าที่ที่แน่นอน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในองค์การ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายของโรงเรียน 
  5.3.1.12 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือของคนในองค์การ 
ในองค์ประกอบ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างความร่วมมือของคนในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาไปสู่เปูาหมายคือคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ ร่วมคิด การประสานความ
ร่วมมือและการท างานร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การอุปถัมภ์ค้ าจุน การสร้างสรรค์ การสร้างความไว้วางใจ การสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน และการแสดงการกระท าเชิงบวก  
  5.3.1.13 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์ภาวะผู้น า ใน
องค์ประกอบ ความช านาญงาน การสร้างเชาวน์ปัญญา และการมีวิสัยทัศน์ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติทางภาวะผู้น า เนื่องจากสถานศึกษาเป็นองค์การที่มี
ลักษณะแตกต่างจากองค์การโดยทั่วไป เพราะองค์การโดยทั่วไปนั้นมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจที่ไม่
ซับซ้อนเท่ากับองค์การทางการศึกษา โดยคุณลักษณะทางภาวะผู้น านั้นสามารถสร้างขึ้นได้โดยอาศัย
ประสบการณ์ภาวะผู้น าเป็นแนวทาง โดยการมีวิสัยทัศน์ ความช านาญงาน ความกระตือรือร้น เปิด
กว้างต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะความรู้ และการสร้างเชาวน์ปัญญา 
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  5.3.1.14 ผู้บริหารโรงเรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาวะผู้น า ในองค์ประกอบ 
ทักษะในการสื่อสาร การพัฒนาตนเอง และการฝึกปฏิบัติ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีทักษะภาวะผู้น าในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาองค์กร จะท าให้การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการ
บริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้  

  5.3.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกและภาวะผู้น า
พลังบวกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา 

  5.3.2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดังนั้น หากมี
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  5.3.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากกรอบแนวคิด
และตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้เนื่องจากยังมีตัวแปรจ านวนมากที่ได้จากการศึกษาที่ยังไม่ได้น ามา
ศึกษา 

  5.3.2.4 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของหน่วยงาน
อื่นที่ไม่ใช่สถาบันทางการศึกษา โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุให้เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงานนั้น ๆ  

  5.3.2.5 ควรมีการท าวิจัยเปรียบเทียบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยในการพัฒนาภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความเหมือนและความแตกต่าง อันจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

  5.3.2.6 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกกลุ่มตัวอย่าง
อ่ืน ๆ เช่น ครู หรือกลุ่มตัวอย่างต่างระดับการศึกษา ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา เป็น
ต้น 

  5.3.2.7 ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) 
โดยอาจน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง เช่น การพัฒนาในปัจจัยที่พบว่า ส่งผลต่อภาวะผู้น าพลัง
บวกของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือการพัฒนาปัจจัยที ่ส ่งผล
ทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมในระดับสูง 

  5.3.2.8 ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกในแนวทางที่
แตกต่างกัน เช่น ศึกษาที่เป็นตัวแปรสังเกตทั้งหมด 

  5.3.2.9 ควรมีการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในลักษณะวิเคราะห์พหุกลุ่ม ซึ่งน่าจะชี้ให้เห็นความแตกต่างหรือลักษณะเฉพาะ
ตามบริบทต่าง ๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้น าผู ้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ครั้งนี้ เป็นการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิง
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สาเหตุและระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร โดยใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบบ
คงที่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเป็นภาพรวมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อค้นพบที่ได้จาก
การวิจัยจึงมีรูปแบบเหมือนกัน โดยไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างบริบทโรงเรียน  

  5.3.2.10 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาชิงสมมติฐานที่จะน ามาทดสอบความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น ควร
มีกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายตัวแปรแฝงที่น ามาศึกษาในตัวแบบที่ชัดเจน เช่น การศึกษา
ตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกของปัจจัยเชิงสาเหตุนั้น ควรศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยของ
นักวิชาการที่อธิบายตัวแปรที่ศึกษาในลักษณะเชิงสหสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์โดยเน้นย้ าความชัดเจนของตัว
แปรที่เป็นสาเหตุแต่ละตัวว่ามีข้อมูลเชิงทฤษฎีที่ระบุถึงเส้นทางเชิงสาเหตุทางตรงและหรือทางอ้อม
ต่อตัวแปรตาม อันน าไปสู่ผลการตรวจสอบตัวแบบการวิจัยที่ความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับที่มีความเชื่อถือได้ดียิ่งขึ้น 

  5.3.2.11 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อภาวะผู ้น าพลังบวกของ
ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นจุดด้อย หรือมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลต่ า ได้แก่ (1) ปัจจัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะภาวะผู้น าที ่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู ้น าพลังบวก (2) ปัจจัย
ปฏิส ัมพันธ์ทางสังคมที ่ม ีอ ิทธ ิพลทางตรงต่อความร่วมมือของคนในองค์การ และ(3) ปัจจ ัย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะภาวะผู ้น า ซึ ่งปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญในเชิง
ทฤษฎี แต่ข้อค้นพบมีความส าคัญน้อยลง ควรจะได้น าปัจจัยดังกล่าวมาสร้างตัวแบบแล้วท าการวิจัย
เต็มรูป วิเคราะห์โครงสร้างน้ าหนักองค์ประกอบที่ถูกต้อง เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้มีภาวะผู้น า
พลังบวกต่อไป 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ด้านการบริหาร  
1.1 รองศาสตราจารย์ ปราณ ีสุรสิทธิ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์   ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.3 ดร.ณรินทร์ ช านาญดู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
2. ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ฝุายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.2 ดร.สุภาพร ศรีหามี     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2.3 รองศาสตราจารย์ อ าพน ศรัณยชัย    ข้าราชการบ านาญ 
3. ด้านจิตวิทยา  
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุีรพันธ์ กรลักษณ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์    อาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต   รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน และงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 
เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 เนื่องด้วยดิฉัน นางปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าลัง
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าพลังบวกส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์คือ  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ขันโต และ 2) ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ซึ่งการท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าว
จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลจากท่าน ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการ
วิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนที่ 2 ระดับการแสดงออกภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนที่ 3 ระดับการแสดงออกปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 1) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 2) ความร่วมมือของคนใน
องค์การ 3) ประสบการณ์ภาวะผู้น า และ 4) ทักษะภาวะผู้น า 
 2. โปรดอ่านค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ
ตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ โดย
ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด  ๆ ทั้งสิ้นต่อ
สถานศึกษาและตัวท่านเอง 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
นางปุณยวีร์ อวยชัยสวัสดิ์ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิยาลัย 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่าน 
 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 
 
2.  อายุ   ต่ ากว่า 35 ปี   35-45 ปี   46-55 ปี   56 ปีขึ้นไป  
  
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ปริญญาตรี 
   2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
   3. ปริญญาโท 
   4. ปริญญาเอก 
 
4.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ 
  ต่ ากว่า  5 ปี   5-15 ปี         16-25 ปี   26 ปีขึ้นไป 
 
5.  ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ต่ ากว่า  5 ปี   5-10 ปี         11-15 ปี   16 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับภาวะผู้น าพลังบวกของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา 
สังกัดส าหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
    1 = น้อยที่สุด       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ภาวะผู้น าพลังบวก 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1 มีการใช้กระบวนการสร้างบทสนทนาเชิงบวกกับบุคลากร      
2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันเรื่องราวที่ประสบกับ

บุคลากร 
     

3 มีการปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมให้กับบุคลากร      
4 มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิดการ

กระตุ้นต่อการรับรู้สิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
     

5 มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อื่น 

     

6 มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิดความรู้สึก
ถึงความต้องการและรงจูงใจของตนเองและผู้อ่ืน 

     

7 มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิดการเปิด
กว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

     

8 แสดงออกถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต      
9 แสดงออกถึงการยึดมั่นในความมีสัจจะเชื่อถือได้      
10 แสดงออกถึงการยึดมั่นในความแน่วแน่มั่นคงในหลักศีลธรรม

จรรยา 
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ตอนที่ 3  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = น้อยที่สุด       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 
 

ข้อ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 

1 แสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผยและมีความซื่อสัตย์      

2 แสดงออกถึงจิตส านึกที่ดี และมีความมั่นคงในพฤติกรรม      

3 แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวจากผลประโยชน์      

4 ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ      

5 
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีท าให้เปูาหมายขององค์การ
สัมฤทธิ์ผล 

     

6 ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ      

7 มีการก าหนดเปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง      

8 มีการก าหนดเปูาหมายที่สามารถวัดได้      

9 มีการก าหนดเปูาหมายที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง      

10 มีการก าหนดเปูาหมายที่มีก าหนดเวลาแน่นอน      

11 มีการก าหนดเปูาหมายที่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน      

12 
ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความต้องการให้เป็นที่
ยอมรับในสังคม 

     

13 
ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความต้องการประสบ
ผลส าเร็จในชีวิต 
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ตอนที่ 3  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = น้อยที่สุด       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ความร่วมมือของคนในองค์การ 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1 มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
     

2 มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน      
3 มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายในระดับบุคคล      
4 มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายในระดับ

หน่วยงาน 
     

5 มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายในระดับ
องค์การ 

     

6 มีการสร้างข้อก าหนดที่ระบุขั้นตอนในการท างานต่างๆ ที่
ชัดเจน 

     

7 มีการสร้างข้อก าหนดที่มีเครื่องมือในการประเมินผลที่วัดใน
เชิงปริมาณได้ 

     

8 มีส่วนร่วมในการใช้และบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับ
บุคลากร 

     

9 มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

10 มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดขององค์การ 

     

11 มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลต่อเปูาหมาย
ขององค์การ 

     

12 มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานได้
เองตามขอบเขตที่ได้รับ 

     

13 มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรในการใช้ทรัพยากร
ขององค์การได้เองตามขอบเขตที่ได้รับ 
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ตอนที่ 3  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = น้อยที่สุด       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ความร่วมมือของคนในองค์การ 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 

14 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

     

15 มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้กับบุคลากร      
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ตอนที่ 3  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวก ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = น้อยที่สดุ       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ประสบการณ์ภาวะผู้น า 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1 มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และจาก

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
     

2 มีความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

     

3 มีการจดจ าสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น      

4 มีการเรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเป็น
ประสบการณ์ 

     

5 มีการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่อสถานการณ์ หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

6 มีการปรับตัวโดยการใช้ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

7 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ หรือ
ประสบการณ์ในวิชาชีพมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

8 มีความสามารถในการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นให้กับ
บุคคลอื่นในองค์การได้อย่างถูกต้อง 

     

9 มีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์และทิศทางของ
องค์การในอนาคต 

     

10 มีความสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวะ 
นโยบาย และข้อเท็จจริงขององค์การในปัจจุบัน 

     

11 มีความสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จและเกิดขึ้นจริง 
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ตอนที่ 3  ระดับการแสดงออกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าพลังบวกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแต่ละข้อ ว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็น อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1 = น้อยที่สุด       2 = น้อย       3 = ปานกลาง       4 = มาก       5 = มากที่สุด 
 

ข้อ ทักษะภาวะผู้น า 
ระดับการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1 มีการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
     

2 มีการเพ่ิมเติมจุดแข็งของตนเองในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

3 มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง      

4 สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้      

5 สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูล ข่าวสารให้กับบุคลากรด้วย
ความถูกต้อง ชัดเจน เป็นความจริง 

     

6 สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน                                      

     

7 สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ               

     

8 สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรให้เกิด
ความคิดเห็นที่เห็นพ้องและยินยอมปฏิบัติตาม 

     

9 มีการน าเอาความรู้ หรือประสบการณ์มากระท าซ้ าจนเกิด
เป็นทักษะ                                                

     

10 สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

     

 
      ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อแล้วปิดผนึกส่งกลับมาตามที่อยู่ด้านหลัง 
------------ขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม -------------- 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อและสถิติพื้นฐานของแบบสอบถามข้อค าถาม 
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 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(index of item-objective congruence: IOC) และสถิติพื้นฐานของแบบสอบถาม 
 
ข้อค าถามของตัวแปรแฝงภาวะผู้น าพลังบวก  
ข้อ ค าถามภาวะผู้น าพลังบวก n = 

9 
n = 
30 

n = 850 

IOC r x  SD ระดับ 
1. การใช้หลักการด้านสุนทรียสาธก 

มีการใช้กระบวนการสร้างบทสนทนาเชิงบวกกับ
บุคลากร 

1.00 0.44 4.42 0.62 มาก 

2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันเรื่องราวที่
ประสบผลส าเร็จกับบุคลากร 

0.89 0.52 4.21 0.66 มาก 

3. มีการปลูกฝังองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม
ให้กับบุคลากร 

0.89 0.58 4.29 0.64 มาก 

4. การสร้างแรงบันดาลใจ 
มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิด
การกระตุ้นต่อการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

1.00 0.58 4.39 0.63 มาก 

5. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิด
การเรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและผู้อื่น 

1.00 0.57 4.31 0.64 มาก 

6. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิด
ความรู้สึกถึงความต้องการและรงจูงใจของตนเอง
และผู้อ่ืน 

1.00 0.57 4.26 0.65 มาก 

7. มีการสร้างพลังและการกระท าให้กับบุคลากรให้เกิด
การเปิดกว้างและเป็นกลางต่อความคิดเห็นของผู้อื่น 

1.00 0.55 4.35 0.66 มาก 

8. การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม 
แสดงออกถึงการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 

1.00 0.56 4.67 0.57 มากที่สุด 

9. แสดงออกถึงการยึดมั่นในความมีสัจจะเชื่อถือได้ 1.00 0.56 4.67 0.56 มากที่สุด 
10. แสดงออกถึงการยึดมั่นในความแน่วแน่มั่นคงในหลัก

ศีลธรรมจรรยา 
1.00 0.56 4.64 0.56 มากที่สุด 

ข้อค าถามของตัวแปรแฝงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 ค าถามปฏิสัมพันธ์ทางสังคม      
11. ความไว้วางใจ 

แสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผยและมีความซื่อสัตย์ 
0.89 0.75 4.71 0.51 มากที่สุด 

12. แสดงออกถึงจิตส านึกที่ดี และมีความมั่นคงใน
พฤติกรรม 

0.89 0.78 4.70 0.51 มากที่สุด 
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13. ความไว้วางใจแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวจาก
ผลประโยชน ์

0.89 0.78 4.71 0.53 มากที่สุด 

14 ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ่ืนอยู่เสมอ 1.00 0.80 4.65 0.55 มากที่สุด 
15 ใช้ความรู้ความสามารถท่ีท าให้เปูาหมายขององค์การ

สัมฤทธิ์ผล 
1.00 0.79 4.62 0.54 มากที่สุด 

16. ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  1.00 0.80 4.53 0.56 มากที่สุด 
17. วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 

มีการก าหนดเปูาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง 
1.00 0.81 4.40 0.59 มาก 

18. มีการก าหนดเปูาหมายที่สามารถวัดได้ 1.00 0.81 4.40 0.59 มาก 
19. มีการก าหนดเปูาหมายที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 1.00 0.80 4.53 0.57 มากที่สุด 
20. มีการก าหนดเปูาหมายที่มีก าหนดเวลาแน่นอน 1.00 0.81 4.39 0.61 มาก 
21. มีการก าหนดเปูาหมายที่มีแนวทางการด าเนินงานที่

ชัดเจน 
1.00 0.79 4.48 0.58 มาก 

22. แรงจูงใจทางสังคม 
ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความต้องการให้
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

1.00 0.81 4.49 0.59 มาก 

23. ผลักดันหรือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความต้องการ
ประสบผลส าเร็จในชีวิต 

1.00 0.80 4.52 0.59 มากที่สุด 

ข้อค าถามของตัวแปรแฝงความร่วมมือของคนในองค์การ 
 ค าถามความร่วมมือของคนในองค์การ      
24. การสร้างมาตรฐานการท างาน 

มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

0.89 0.46 4.35 0.59 มาก 

25. มีการสร้างข้อก าหนดที่เหมาะสมกับหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.00 0.50 4.36 0.60 มาก 

26. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายใน
ระดับบุคคล 

0.89 0.51 4.29 0.63 มาก 

27. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายใน
ระดับหน่วยงาน 

1.00 0.50 4.39 0.62 มาก 

28. มีการสร้างข้อก าหนดที่สอดคล้องกับเปูาหมายใน
ระดับองค์การ 

1.00 0.52 4.40 0.62 มาก 

29. มีการสร้างข้อก าหนดที่ระบุขั้นตอนในการท างาน 
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

1.00 0.50 4.34 0.63 มาก 

30. มีการสร้างข้อก าหนดที่มีเครื่องมือในการประเมินผล
ที่วัดในเชิงปริมาณได้ 

1.00 0.51 4.28 0.64 มาก 

31. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 1.00 0.55 4.46 0.62 มาก 
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มีส่วนร่วมในการใช้และบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกับบุคลากร 

32. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.00 0.54 4.48 0.59 มาก 

33. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอและอยู่ในข้อก าหนดของ
องค์การ 

1.00 0.56 4.47 0.62 มาก 

34. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เปูาหมายขององค์การ 

1.00 0.56 4.49 0.60 มาก 

35. การก าหนดอ านาจหน้าที่ 
มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานได้เองตามขอบเขตที่ได้รับ 

1.00 0.54 4.47 0.61 มาก 

36. มอบหมายการตัดสินใจให้กับบุคลากรในการใช้
ทรัพยากรขององค์การได้เองตามขอบเขตที่ได้รับ 

1.00 0.55 4.42 0.63 มาก 

37. มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้กับบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

1.00 0.51 4.51 0.59 มากที่สุด 

38. มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้กับบุคลากร 1.00 0.52 4.54 0.57 มากที่สุด 
ข้อค าถามของตัวแปรแฝงประสบการณ์ภาวะผู้น า 
 ค าถามประสบการณ์ภาวะผู้น า      
39. การพัฒนาทักษะความรู้ 

มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และจาก
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

1.00 0.55 4.46 0.58 มาก 

40. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

0.89 0.64 4.42 0.59 มาก 

41. การสร้างเชาวน์ปัญญา 
มีการจดจ าสถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.00 0.63 4.33 0.63 มาก 

42. มีการเรียนรู้สถานการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
น ามาเป็นประสบการณ์ 

1.00 0.62 4.45 0.60 มาก 

43. มีการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยต่อสถานการณ์ 
หรือปัญหาที่เกิดข้ึน 

1.00 0.61 4.41 0.61 มาก 

44. มีการปรับตัวโดยการใช้ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.00 0.63 4.45 0.59 มาก 

45. ความช านาญงาน 
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ หรือ
ประสบการณ์ในวิชาชีพมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.00 0.63 4.41 0.61 มาก 
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46. มีความสามารถในการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่เกิดขึ้น
ให้กับบุคคลอ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง 

1.00 0.64 4.39 0.62 มาก 

47. การมีวิสัยทัศน์ 
มีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์และ
ทิศทางขององค์การในอนาคต 

1.00 0.62 4.41 0.59 มาก 

48. มีความสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
สภาวะ นโยบาย และข้อเท็จจริงขององค์การใน
ปัจจุบัน 

1.00 0.64 4.42 0.60 มาก 

49. มีความสามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและเกิดข้ึนจริง 

1.00 0.65 4.38 0.59 มาก 

ข้อค าถามของตัวแปรแฝงทักษะภาวะผู้น า 
 ค าถามทักษะภาวะผู้น า      
50. การพัฒนาตนเอง 

มีการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

0.89 0.77 4.41 0.62 มาก 

51. มีการเพ่ิมเติมจุดแข็งของตนเองในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

0.89 0.81 4.40 0.63 มาก 

52 การพัฒนาตนเอง (ต่อ) 
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.00 0.82 4.40 0.63 มาก 

53. สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ 1.00 0.82 4.47 0.62 มาก 
54. ทักษะในการสื่อสาร 

สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูล ข่าวสารให้กับบุคลากร
ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เป็นความจริง 

1.00 0.82 4.47 0.60 มาก 

55. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน        

1.00 0.82 4.47 0.60 มาก 

56. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
ให้เกิดความน่าเชื่อถือ    

1.00 0.83 4.48 0.61 มาก 

57. สามารถถ่ายทอด ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
ให้เกิดความคิดเห็นที่เห็นพ้องและยินยอมปฏิบัติตาม 

1.00 0.85 4.45 0.62 มาก 

58. การฝึกปฏิบัติ 
มีการน าเอาความรู้ หรือประสบการณ์มากระท าซ้ า
จนเกิดเป็นทักษะ  

1.00 0.83 4.44 0.63 มาก 

59. สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.00 0.84 4.44 0.63 มาก 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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