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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 

2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และ 3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 2,359 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบตามสัดส่วน จ้านวน 860 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ มี
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนดไว้ คือ 1) ตัวบ่งชี้การวิจัย จ้านวน 62 ตัวบ่งชี้มี
ความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ3) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 1.00-1.28 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.83-1.28 และค่าน้้าหนักตัวบ่งชี้มีค่า
ระหว่าง 0.88-1.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
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 The objectives of this research were to: 1) study the appropriateness of indicators 

for selection in the model, 2 )  test the fitness of the model developed from theory and 
research with empirical data, and 3) verify the factor loading value of major components, 
minor components, and indicators. The research population was 2,359 secondary school 
principals under the jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission. Collecting 
data by using a set of rating scale questionnaires from 860 randomly selected proportional 
random sampling.  Data were analyzed by using statistical program. The research was 
based on the provided research hypotheses: 1 )  The 62 indicators were suitable for the 
criteria as average equal to or higher than 3 .00  and distribution coefficients equal to or 
less than 20% which were selected in the model. 2) The developed models from theory 
and research were fit with empirical data by the value of relative Chi-square (CMIN/DF), 
root mean square error of approximation (RMSEA), goodness-of-fit index (GFI) adjusted 
goodness-of-fit index (AGFI), comparative fit index (CFI), and normed fit index (NFI) were in 
accordance with the criteria from both of the first order and the second order of 
confirmative factor analysis, and 3) the major components had factor loading ranged from 
1.00 to 1.28, which were higher than the criterion as 0 .70 .  The minor components had 
factor loading between 0.83 to 1.28 and indicators had factor loading ranged from 0.88 to 
1.16, which are higher than the criterion as 0.30 
 
Keywords: Indicator, Leadership, Sustainable leadership, Sustainable leadership for 
secondary school principals 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมอนุเครำะห์อย่ำงดียิ่งจำกพระครูธรรมำภิสมัย, ดร. 
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักท่ีได้เสียสละ อุทิศตน ทุ่มเททั้งแรงกำยแรงใจ อบรมสั่งสอน ให้ค ำแนะน ำเพ่ือให้
งำนวิจัยมีคุณภำพ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ไพศำล สุวรรณน้อย อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมที่ทุ่มเท
แรงกำยแรงใจอบรมสั่งสอนให้ค ำปรึกษำและชี้แนวทำงที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมจนงำนวิจัย
ส ำเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีควำมซำบซึ้งในควำมกรุณำเป็นอย่ำงยิ่ง และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง
ยิ่งไว้ ณ โอกำสนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ผู้สอน สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ทุกท่ำนที่ได้อบรม
สั่งสอนให้ควำมรู้  ตลอดจนท่ำนผู้ เชี่ยวชำญทุกท่ำนที่กรุณำ เสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่งเ พ่ือให้
ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยท ำให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภำพส ำหรับกำรวิจัย 

 ขอกรำบขอบพระคุณผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยที่เสียสละเวลำและให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นอย่ำงดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนร่วมหลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 3 ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก ำลังใจด้วยดีเสมอมำ 

 ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อสนอง พงษ์สมบัติ คุณแม่นพมล วงษ์ชำรี ผู้ให้ก ำเนิด ที่เลี้ยงดู 
อบรม บ่มเพำะ ให้เติบใหญ่ ให้สติปัญญำ ปลูกฝังจิตวิญญำณให้เป็นผู้ที่ใฝ่ดี มีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจจน
ประสบผลส ำเร็จในวันนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร. วิโรจน์ สำรรัตนะ ที่คอยช่วยเหลือ ให้
ค ำปรึกษำ ให้ก ำลังใจ แนะน ำผลักดันแม้ในยำมท้อให้ผ่ำนอุปสรรคทั้งปวง และสร้ำงแรงบันดำลใจใน
กำรศึกษำเพ่ือให้ได้งำนวิจัยที่มีคุณภำพ 

 ขอขอบคุณผู้ร่วมงำนที่คอยเป็นก ำลังใจ ตลอดจนญำติ พี่น้อง บุตรธิดำ นำงสำวภำรดี-นำย
ธวัช ปวีณวัชร์ ที่ให้โอกำส ให้ก ำลังใจด้วยดีเสมอมำ 

 คุณค่ำ และคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ขอสัมฤทธิ์ผลนั้นเป็นสิ่งบูชำ
พระคุณของบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ และประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ ขอจง
ได้รับส่วนแห่งควำมดีนี้ทุกท่ำนเทอญ 
 
 

วำรำดำ ปวีณวัชร ์
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแส แห่งความเป็นโลกาวิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการแข่งขันเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคม ที่ด าเนินไป อย่างรวดเร็ว 
รุนแรงและมีความ หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการ ปรับเปลี่ยนบริบท และ โครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา
ภายใต้สาระแห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542” เป็นการจัดโครงสร้าง การบริหาร การศึกษาโดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย 
หลากหลาย ในการปฏิบัติเน้นระบบการกระจายอ านาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ สาระส าคัญของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 นั้นได้เสนอแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาที่ท้าทายหลายด้านจึงเป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่าใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ คือปฏิรูประบบ
การศึกษาให้สอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยให้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ ปฏิรูประบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเอกชนโดยเน้นเรื่อง
การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นให้
มีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครูปฏิรูประบบทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรมาให้เพ่ือการศึกษาปฏิรูประบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเน้นเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจาก
องค์กรภายนอกและปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มุ่งให้มีการผลิตใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
รูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) 
 วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ต้องการเห็นในสิบปีข้างหน้านี้มีกรอบ
การปฏิรูปการศึกษาทั้ง 4 ปัจจัยคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ คนไทยในอนาคตเป็นคนเก่ง
คนดีมีความสุข ด ารงรักษาความเป็นไทย และ รู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก การพัฒนาครูยุคใหม่
โครงการครูพันธุ์ใหม่ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจ าการให้มีความพร้อมให้มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจาย
อ านาจเพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นหลัก
ธรรมาภิบาล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ตลอดถึงการให้ความส าคัญในการพัฒนา
ผู้น าที่ดี และการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าทางการศึกษานั้นได้มีนักวิชาการให้ทัศนะ
ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น าเชิง
สถานการณ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าตนเอง ภาวะผู้น าทีม ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิ ผล 
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ภาวะผู้น าองค์กร และภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 เป็นต้น (Hedberg, 1981); (Greenberg & 
Baron, 2002); วิโรจน์ สารรัตนะ (2558) สอดคล้องกับไพทูรย์ สินลารัตน์ (2559) เห็นว่าการศึกษา
และมองด้านภาวะผู้น าควรจะมองให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น ผู้น ารุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิ เคราะห์ เมื่อ
วิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้าน
ผลผลิตกระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole 
School Approach: WSA) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กร
ให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะท าหน้าที่ส าคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ขึ้นอยู่กับ
ระดับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
นอกจากนี้ผู้น าจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นที่จะท าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ แรงจูงใจ
วิสัยทัศน์ การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (พินิจ โคตะการ, 2559) 

 ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น าแบบยั่งยืนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้านภาวะผู้น า
ต่อไปด้วยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิดรูปแบบและกระบวนการ สอดคล้องกับทัศนะของเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ที่กล่าวว่ากุญแจแห่งความส าเร็จประการหนึ่งของผู้น าคือการมีภาวะผู้น ามี
ความสามารถในการกล้าน าความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการกล้าเผชิญกับความท้าทายด้วย
วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอเนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานแรกที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า (Leader) จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาใน
ทุก ๆ ด้านให้สามารถเป็นผู้น าบริหารจัดการโรงเรียนท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมามีนักวิจัยได้กล่าวถึงและได้
พิสูจน์ยืนยัน (Evidence) ว่าผู้บริหารสถานศึกษาดีมีประสิทธิผล มีความเชื่อมสัมพันธ์กันกับโรงเรียน
ที่ประสบผลส าเร็จ (Links Successful Schools and Effective Principals ) (Murphy & Hallinger, 
1992) ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Weber (1989 อ้างถึงใน Fair, 2001) ว่าภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 
(Strong Leadership) ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นคุณลักษณะส าคัญของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
(Successful School) การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่ตัวแปรที่
ส าคัญที่สุดก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าที่ดี มีทักษะ
ความเป็นผู้น า มีปัญญา มีความรู้ความสามารถและใช้การวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การบรรลุ
เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้เรียนจึงต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดก็คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าสูงคือกุญแจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน  ซึ่ง
นักการศึกษาทั้งหลายต่างมีทัศนะว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น ายุคใหม่ที่มีทักษะการ
บริหารงาน เป็นผู้น าทีมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็น
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มืออาชีพ สามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร สร้างบรรยากาศที่ก่อ ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพอนาคต มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องอาศัยทักษะภาวะผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มองเห็นภาพอนาคต และสามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ร่วมงานทุกคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด หากกล่าวถึงทักษะ
ภาวะผู้น าจะมุ่งเน้นถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าองค์กร
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหาร
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้ศึกษาเสนอสภาวะการศึกษาไทยปี  2556-
2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจากการประเมินผลทั้งภายในประเทศ และ
เปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ า และการจัดการศึกษาระหว่างกรุงเทพฯ เมือง
ใหญ่และจังหวัดอ่ืนยังคงแตกต่างกันสูง การแก้ปัญหาของรัฐบาลท าได้จ ากัด มีลักษณะตามแก้ปัญหา
เป็นเรื่อง ๆ แก้ได้เฉพาะบางประเด็นบางจุดแต่ไม่ได้ปฏิรูปทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม สรุปภาพรวม
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง แก้ปัญหาใหญ่ คือการปฏิรูปครูอาจารย์และผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้มีความเป็นนักวิชาการและมีภาวะผู้น า (Leadership) เพ่ิมขึ้น ปฏิรูปการพัฒนาการ
คัดเลือกและให้ผลตอบแทนผู้บริหารสถาบันและครู อาจารย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้ทักษะแบบคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ใช้เป็น สามารถ
แก้ปัญหาเรียนรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ ที่มีขีดความสามารถแข่งขันกับคน
อ่ืน ๆ และประเทศอ่ืน ๆ ได้เพ่ิมข้ึนผู้บริหารโรงเรียนจ านวนไม่น้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่
นอกโรงเรียนเป็นปกติ และความสนใจด้านวิชาการมีน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ กอปรทั้งมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนมากพอสมควรซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานว้าเหว่ และขาดขวัญ
ก าลังใจ เพ่ือให้การกระจายอ านาจการบริหารประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย จากปัญหาที่
เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน และครูภายในโรงเรียน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีก
มากมาย เช่น ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดต่ าลงเรื่อย ๆ ทุกปี ปัญหาผลคะแนน 
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ลดต่ าลงเรื่อย ๆ ทุกปี และปัญหาครูขาดความ
สามัคคีและเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในโรงเรียน เป็นต้น 
 ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน (Sustainable Leadership) จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังคมยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบว่า นักวิชาการได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของความมีภาวะผู้น าแบบยั่งยืนที่หลากหลาย ดังเช่น Fullan (2005) เห็นว่าภาวะผู้น าที่
ยั่งยืนสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมใน 8 องค์ประกอบ คือ 1) มีจริยธรรม (Public Service with a 
Moral Purpose) 2) มีความมุ่งมั่น (Commitment to Changing Context at All Levels) 3) สร้าง
ขี ด ค ว ามส ามา รถ  (Apteral Capacity Building Through Networks) 4) ฉล าดหลั ก แหลม 
(Intelligent Accountability and Vertical Relationship) 5) เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) 
6) ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจคู่ขนาน (Dual Commitment to Short-Term and Long-Term) 7) ใช้
พลังงานหมุนเวียน (Cyclical Energizing) 8) การสร้างผู้น าในหลายระดับ (The Long Lever of 
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Leadership) Acutt (2008) เห็นว่า คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนมี 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) เข้าใจวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน (Building Vision and Setting Direction)  
2) เข้าใจและพัฒนาบุคลลากร( Understanding and Developing People) 3) สร้างหลักสูตรการ
เรียนการสอน( Managing the Teaching and Learning Program) 4) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องค์กรใหม่เพ่ือส่งเสริมการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด(Redesigning the Organization) Ceasar 
(2011) เห็นว่าคุณลักษณะที่มีความส าคัญในการเป็นผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมี 4 องค์ประกอบ คือ 
1) มีสติ (Mindfulness) 2) รับฟังข้อโต้แย้งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
(Support Advocacy) 3) มี ค ว ามอดทน  ( Holding Discomfort) 4) มี ค ว ามละ เ อี ย ด อ่ อน 
(Femininity) Lambert (2012) เห็นว่าลักษณะความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนในวารสารการศึกษาความ
เป็นผู้น า (Journal of Leadership Education) ใน 6 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างความสามารถ
ให้แก่บุคลากร (Builds Capacity of Staff) 2) การส่งเสริมการท ากิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนใน
องค์กร (Activities which Bring about Sustainable) 3) ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Working 
Together) 4) การสร้างสิ่งที่คงอยู่ให้เกิดกับองค์กรในระยะยาว (Builds Long-Term) 5) มีความ
หลากหลายในตนเอง (Diversity) 6) มีการสร้างอนาคต (Make the Future) Faruk and Hoffmann 
(2012) เห็นว่าลักษณะของผู้น าที่ยั่งยืนว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สามารถปรับตัวได้ทุก
สถานการณ์ (Living with Uncertainty and Complexity) 2) เห็นคุณค่าและเข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล (Valuing Difference) 3) สร้างความสัมพันธ์ (A Relational Enterprise) 4) คิด
นอกกรอบ (Stepping Outside the System) 5) สร้างและพัฒนาผู้น า  (Leaders Developing 
Leaders) Kanters (2013) เห็นว่า การพัฒนาแนวทางในการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนได้ให้ลักษณะแนว
ทางการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนดังนี้ 1) มีแนวทางการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืน (Guideline for Sustainable 
Leadership) 2) ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา (Aim for Sustainable Development) 3) ตรึกตรอง
พิจารณาอยู่เนืองนิตย์ (Examine Your Perspectives) 4) ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (Be Present and 
Aware) 5) มีวาทศิลป์ (Initiate Dialogue) 6) สร้างฝันร่วมกัน (Create the Future Together) 7) 
ยกย่องคนดีมีฝีมือ (Promote the Good) 8) ริเริ่มสร้างสรรค์ (Be Creative and Innovative) 9) 
อดทนอดกลั้น (Be Patient) 10) มีกฎระเบียบ (Commitment) Courtice (2014) เห็นว่า ภาวะผู้น า
ที่ยั่งยืนนั้นต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) เข้าใจระบบและมีความรู้ด้านสหวิทยาการที่หลากหลาย 
(Systemic, Interdisciplinary Understanding)  2 )  มี ค ว ามฉลาดทางอา รมณ์  ( Emotional 
Intelligence and a Caring Attitude) 3) มีวาทศิลป์ (Values Orientation that Shapes Culture) 
4) มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่มั่นคง (A Strong Vision for Making a Significant Difference) 5) สร้าง
ความไว้วางใจ (An Inclusive Style that Engenders Trust) 6) มีปณิธานแรงกล้า (A Willingness 
to Innovate and Be Radical) 7) มีวิสัยทัศน์ยาวไกล (A Long-Term Perspective on Impacts) 
Simanskiene and Zuperkiene (2014) เห็นว่า ลักษณะของความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 1) การ
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 2) มุ่งให้เกิดความส าเร็จที่ยืนยาว (Long-Term Progress) 3) มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม (Responsibility) 4) มีการพัฒนาองค์กร (Development of 
the Organization) 5) การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือที่จะให้เกิดการช่วยเหลือร่วมมือกัน (Mutual 
Help) 6) ความเชื่อใจและปรารถนาดี (Trust) 7) สร้างเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร (Synergy) 
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8) มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Organizational Culture) 9) มีระเบียบวินัย (Regular) 10) ท างานเป็น
ทีม (Team-Centered) 11) การวางกรอบแนวคิดร่วมกัน (Concept) 12) มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อ
องค์กร (Loyalty) 13) มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Development of 
Employees) 14) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) 15) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ (Innovations 
Creativity) 16) มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Work Relations) Lynch (2015) เห็นว่าการเป็น
ผู้น าอย่างยั่งยืนควรมีคุณสมบัติ 7 อย่างดังนี้ 1) สร้างความยั่งยืน (Last) 2) มีการกระจาย (Spreads) 
3) มีความยุติธรรม (Justice) 4) มีทรัพยากรที่หลากหลาย (Resourceful) 5) ส่งเสริมความ
หลากหลาย (Diversity) 6) เป็นนักปฏิบัติ (Activist) 7) วางระบบที่สนับสนุนภาวะผู้น า (Supporting 
Systems) และ Stanekzai (2016) เห็นว่า คุณลักษณะของผู้น าที่ยั่งยืน 7 ประการ ดังนี้1) เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Empathy) 2) เสมอต้นเสมอปลาย (Consistency) 3) มีความซื่อสัตย์ (Honesty) 
4) มีทิศทาง (Direction) 5) มีการสื่อสาร (Communication) 6) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 7) มี
ความมุ่งมั่น (Conviction) ดังมีรายละเอียดน าเสนอในบทที่ 2 ซึ่งยังขาดการสังเคราะห์ด้วยกระบวน
วิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนที่สามารถจะน ามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทไทยได้อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยเห็นว่าการ
พัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพ่ือพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical 
Definition) ที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 
2545) ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือการ
สังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ น าไปสู่
การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยหากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็แสดงว่า ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือเพ่ือการ
พัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้ทั้งเชิงวิชาการ
และการน าไปใช้ 
 ในเชิงวิชาการหากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะช่วยให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิง
เพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตสามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัย
ประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้นช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้
องค์การสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมี

https://www.linkedin.com/in/abdullah-inayat-stanekzai-a9223055?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) เป็นต้น 
 ในการน าไปใช้เช่น ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง 
อันจะช่วยลดปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลที่เกิดจาก
การวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
หรือในการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแนวทางการควบคุมองค์การ (Controlling the Organization) ซึ่งเป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้ก าหนดถึงสิ่งที่จะให้
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
สมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้น
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลงเป็นต้น 
(Merchant, 1985; Newman, 1975; และ Hellriegel & Slocum, 1982 อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ
, 2558) 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
 1.2.2  เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
 1.2.3  เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่ งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
โดยมีค าถามการวิจัยย่อยดังนี้ 
 1.3.1  ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่? 
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 1.3.2  ผลการทดลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม?่ 
 1.3.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
หรือไม่? 
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้ สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิยาม
เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเ ชิง
ประจักษ์ เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2545) เพราะเป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎี
ประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเชื่อถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพ่ือการสังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และ
ตัวบ่งชี้ ดังผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบ
วิธีวิจัย ทั้งกรณีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติที่เหมาะสม  

 ดังนั้น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมุติฐานการวิจัยเพื่อคาดคะเนค าตอบจากผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 1.  ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 2.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF)มีค่าตั้งแต่ 1-3 หรือน้อยกว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี
ค่าต่ ากว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 และดัชนี
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 
 3.  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูง
กว่า 0.70 และค่าน้ าหนักของ (Factor Loading) องค์ประกอบ ขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ มี
ค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 
  



8 

1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

 1.5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560  
 1.5.2  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการ
วิจัย (Conceptual Framework) ในครั้งนี้ มีดังนี้ 

  1.5.2.1  มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   1) มีจินตนาการ (Imagination) 

2) มีการวางแผน (Planning)  
3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 
4) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 

  1.5.2.2  มีควำมหลำกหลำย (Diversity) ประกอบด้วยองค์ประกอยย่อย ดังนี้ 
1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
2) มีการบูรณาการ (Integration) 
3) มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) 
4) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 

  1.5.2.3  สร้ำงและพัฒนำผู้น ำ (Developing Leaders) ประกอบด้วยองค์ประกอย
ย่อย ดังนี้ 

1) รักษาสัญญา (Keep Promises) 
2) สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
3) มอบหมายงาน (Delegation) 
4) มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) 

  1.5.2.4 มีภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

1) เคารพผู้อื่น (Respectfulness) 
2) ซื่อสัตย์ (Honest) 
3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) 
4) มีความยุติธรรม (Fairness) 
5) เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) 

 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะที่ส าคัญไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 1.6.1  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2560 

 1.6.2  การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่
ใช้บ่งบอกถึงภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการรวมองค์ประกอบของมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) มีความหลากหลาย (Diversity) สร้างและพัฒนาผู้น า (Developing 
Leaders) มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) 

 1.6.3  ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง การแสดงออก
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่วัดได้จากองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์
ชัดเจน (Clear Vision) 2) มีความหลากหลาย (Diversity) 3) สร้างและพัฒนาผู้น า (Developing 
Leaders) 4) มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) 
  1) มีวิสัยทัศน์ชัดเจน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ 1) มีจินตนาการ (Imagination) 2) มีการวางแผน (Planning) 
3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 4) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   (1) มีจินตนาการ หมายถึง ความสามารถในการมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น เป็น
การคาดหวังผลอย่างชัดเจน มีเหตุมีผล และมีความเป็นไปได้ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง 
   (2) มีการวางแผน หมายถึง กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนเพ่ือสร้าง
ทางเลือกและการตัดสินใจก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กร 
   (3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การสร้างข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
องค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
   (4) สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ ดลใจ และกระตุ้นใน
ทางบวก สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อเป้าหมายขององค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่น 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
  2) มีความหลากหลาย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ 1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 2) มีการบูรณาการ 
(Integration) 3) มี ก ารจั ดกา รทรั พยากร  (Resource Management) 4) มี ค วามรั บผิ ดชอบ 
(Accountability) โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   (1) การสร้างความร่วมมือ หมายถึง การสร้างทีมในการท างาน โดยการใช้ทักษะการ
สื่อสารเพ่ือการประสานงานจากทุกภาคส่วนภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
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   (2) มีการบูรณาการ หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการ หลอมรวมความ
หลากหลายทั้งด้านบุคลากร วัฒนธรรม สังคม องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือสร้าง
สมดุลในการด าเนินงานและแรงบันดาลใจให้สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
   (3) มีการจัดการทรัพยากร มายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งด้านการบริหาร
จัดการบุคคล งบประมาณ และกระบวนการ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพเกิ ดความ
คุ้มค่า เหมาะสม และสมดุล สามารถประเมินตรวจสอบได้ 
   (4) มีความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่
หลีกเลี่ยง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การกระท าของตนเองและรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน รวมถึง
ความสามารถของผู้น าในการมอบหมายงานที่ชัดเจน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  3) สร้างและพัฒนาผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) การรักษาสัญญา (Keep Promises) (2) สร้าง
แรงจูงใจ (Motivating) (3) มอบหมายงาน (Delegation) (4) มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) 
โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   (1) การรักษาสัญญา หมายถึง การกระท าให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่นในค าพูด และการกระท า 
ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมีการวางแผนการด าเนินการ เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน กล้ายอมรับความจริงและวามผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
   (2) สร้างแรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ และการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน
ให้เกิดความเชื่อมั่น อยากเรียนรู้ รับผิดชอบงาน เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยผู้น าจะต้องสร้าง
ปฏิสัมพันธ์แลให้รางวัลกับการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
   (3) มอบหมายงาน หมายถึง การมอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
การให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึง
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ ใต้บังคับบัญชา และ
รวมถึงมีการประเมินเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานให้ได้รู้ถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการท างาน 
   (4) มีทัศนคติทางบวก หมายถึง การมองโลกในแง่ดี มีความมั่นคงทางจิตใจ และมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ผู้น าที่มีทัศนคติทางบวกจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ
ท างาน โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
  4) มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) เคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) (2) ซื่อสัตย์ 
(Honest) (3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) (4) มีความยุติธรรม (Fairness) (5) เป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   (1) เคารพผู้ อ่ืน หมายถึง การเคารพและยอมรับซึ่ งกันและกัน ยอมรับใน
ความสามารถและศักยภาพของการท างาน เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ร่วมกันสร้าง
คุณค่าและบรรยากาศท่ีดีที่เอ้ือต่อการท างาน 
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   (2) ซื่อสัตย์ หมายถึง ความโปร่งใสและการกระท าที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงต่อความ
เป็นจริง มีเหตุผล และตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างของผู้น าที่จะ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความศรัทธาในตัวผู้น า 
   (3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม หมายถึง ความกล้าหาญที่จะกระท าสิ่งใด ๆ ด้วยการ
ค านึงถึงความถูกต้อง มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของสังคม ผู้น าที่ มีความ
กล้าหาญอย่างมีศีลธรรมจะสร้างทางเลือกที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อจนเองและผู้อ่ืน 
สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 
   (4) มีความยุติธรรม หมายถึง การบริหารงานด้วยหลักของความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสมอภาค และความโปร่งใส ซึ่งผู้น าจะต้องตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถและดึงศักยภาพที่อยู่
ภายในพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน มีเหตุผลและไม่
ล าเอียงหรืออคติต่อผู้ร่วมงาน 
   (5) เป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การกระท าที่เป็นแบบอย่างทั้งการปฏิบัติงาน และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม ที่สร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามด้วยความเต็ม
ใจและมีธรรมมาภิบาล 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 1.7.1  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในเชิงวิชำกำร 

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะมีประโยชน์ในเชิง
วิชาการ ดังนี้ 
  1.7.1.1  ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่
สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
  1.7.1.2  สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
  1.7.1.3  ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท า
ให้องค์การสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมี
คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 
 1.7.2  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 
  1.7.2.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย ที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง อันจะช่วยลด
ปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ 
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  1.7.2.2  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน และผลที่เกิดจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

1.7.2.3  ใช้เป็นแนวทางการควบคุมองค์การ (Controlling the Organization) ซึ่งเป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้ก าหนดถึงสิ่งที่จะให้
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
สมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้น
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากข้ึน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 



 
บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐาน
เพ่ือการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 โดยมี
หัวข้อ ดังนี้ คือ 
 2.1  องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
 2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนและ  
 2.3  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าแบบยั่งยืนเพื่อการวิจัย 
 
2.1  องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน (Sustainable Leadership) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนั้นในหัวข้อนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทัศนะของนักการศึกษาและนักวิชาการจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์แล้วก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษา
องค์ประกอบและก าหนดนิยามขององค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 2.1.1  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ ศิริพงษ์ ศรีชัยชมรัตน์ 
 ศิริพงษ์ ศรีชัยชมรัตน์ (2542) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ยั่งยืนไว้ดังนี้     
1) ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้น านั้น ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะ
ความรู้ เกีย่วกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม ในด้านอื่น ๆ ด้วย การจะ
เป็นผู้น าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมั่นคง
มากขึ้นเพียงนั้น 2) ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค าสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น ที่จะ
แก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างาน
จะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการ
ความส าเร็จอยู่เบื้องหน้า 3) มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) ผู้น าที่ดี
จะต้องไม่กลัว ต่ออันตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกายวาจา และใจ  ผู้น าที่
มีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญ ต่องานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากความกล้าหาญ
แล้ว ความเด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท าให้เกิดมีขึ้น ในตัวของผู้น าเองต้องอยู่ในลักษณะ
ของการ" กล้าได้กล้าเสียด้วย 4) การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จัก
ประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ 
ผู้น าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วย ให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ 5) มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
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(Fairness and Honesty) ผู้น าที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจาก
อคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 6) มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็น
พลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ อย่างแท้จริง 7) มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม 
(Alertness) หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาขาดความ
กระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทัน ต่อเหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออก
ทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรอง ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้
ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง พูดง่าย ๆ ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักควบคุม
ตัวเองนั่นเอง (Self-Control) 8) มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้น าหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมี
ความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความ
ไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี 9) มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) 
ผู้น าที่ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล  ความสงบเสงี่ยมนี้ 
ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะท าให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ 
 2.1.2  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ 
 พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2549) ประธานบริหารกลุ่มบริษัท Pacrim ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของภาวะผู้น าต่อความส าเร็จขององค์กร และการสร้างองค์กรที่มีความส าเร็จแบบยั่งยืน ประกอบด้วย
1) รับผิดชอบในสิ่งที่กระท า (Be Proactive) โดยไม่ปัดความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะทุกคนมีทางเลือก
ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกที่จะท าอะไร จึงจะต้องเลือก และท าอย่างมีสติ และรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกและ
ผลลัพธ์ของสิ่งที่ท า 2) มีวิสัยทัศน์รู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรรู้จักเป้าหมายที่ชัดเจน (Begin with the 
End in Mind) 3) ท าแต่สิ่งที่ส าคัญ (Put First Things First) และ ใช้เวลาให้คุ้มค่าเต็มที่มีจุด มุ่ง
หมาย ไม่หลงทาง 4) ใจกว้าง ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวยินดีต่อความส าเร็จของผู้อื่น (Think Win-
Win) 5) เข้าใจซึ่ งกัน และกัน รับฟังความต้องการ และข้อแนะน าของผู้ อ่ืน  (Seek First to 
Understand, Then to be Understood) 6) เกิดพลังการท างานเป็นทีม (Synergize: Team Work) 
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถท างานร่วมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ท าให้ 1+1 ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าร้อย 
มากกว่าพัน 7) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งกาย วาจา ใจ (Sharpen the Saw) 
 2.1.3  ภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
 ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ (2549) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการบรรยายเรื่อง บทบาท
ภาวะผู้น าของข้าราชการไทยต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกล่าวว่า การสร้างภาวะผู้น าในตัวเอง
นั้น เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนทัศน์ เพ่ือสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทั้ง 12 ประการนี้ ได้แก่ 
1) อย่าบังคับควบคุมผู้ปฏิบัติงาน (Don’t Control Employees Involves Them) ต้องจูงใจให้เขา
อยากท า ท าให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง และเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้น เป็น
กลไกส าคัญของการจัดการความรู้ 2) ต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง (Model Behavior You Want) 
ท าอย่างที่พูด ต้องการให้ผู้อื่นเป็นอย่างไรก็ต้องท าตัวเองให้เป็นแบบอย่างก่อน 3) ท าตัวให้เห็นเด่นชัด 
(Make Yourself Visible) 4) ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน (Make a Clear Break with a 
Past) 5) สนับสนุนผู้บุกเบิก (Unleash-but Harness-the Pioneers) 6) การคัดสรรเสาะแสวงหา
บุคคลที่เหมาะสมในการพัฒนางาน (Get a Quick Shot of New Blood and Allow Transfusion) 
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7) กล้าเปลี่ยนแปลง (Drive out Fear-but Don’t Tolerate Resistance) 8) สร้างความส าเร็จจาก
ความส าเร็จ (Sell-Success) 9) มีการสื่อสารที่ดี (Good Communication) 10) ประสานการท างาน
ในองค์กร (Fault Lines) 11) ปรับกระบวนการบริหารเพ่ือการเสริมแรง (Change Administrative 
System that Reinforce a Bureaucratic Culture) 12) สร้างพันธะสัญญาในการท างาน (Commit 
for the Long Haul) 
 2.1.4  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Fullan 
 Fullan (2005) ซึ่งเป็นนักการศึกษา ได้เขียนบทความเรื่องภาวะผู้น าและความยั่งยืน : นัก
คิดเชิงระบบสู่การปฏิบัติ (Leadership and Sustainability: System Thinkers In) ได้สรุปหลักการ
ส าคัญของภาวะผู้น าที่ยั่งยืนไว้ 8 ประการ คือ 1) มีจริยธรรม  (Public Service with a Moral 
Purpose) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ หรือในการบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์
และเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) มีความมุ่งมั่น (Commitment to 
Changing Context at All Levels) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุก
ระดับเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3) สร้างขีดความสามารถ (Apteral 
Capacity Building Through Networks) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องสามารถสร้างขีดความสามารถในการ
ท างานให้เกิดขึ้นโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 4) ฉลาดหลักแหลม (Intelligent 
Accountability and Vertical Relationship) ผู้น าที่ยั่ งยืนต้องมีความฉลาดหลักแหลมในการ
บริหาร และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน องค์กร บุคคล เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
5) เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep Learning) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องเรียนรู้และเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้ โดย
สามารถก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาในงานนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 6) ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจคู่ขนาน 
(Dual Commitment to Short-Term and Long-Term) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องก าหนดวิสัยทัศน์แบบ
คู่ขนานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ
ตามที่วางไว้ 7) ใช้พลังงานหมุนเวียน (Cyclical Energizing) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องสร้างแบบแผนในการใน
การใช้พลังงานหรือทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 8) การสร้างผู้น าในหลายระดับ (The Long Lever of 
Leadership) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องมีการสร้างผู้น าอย่างหลากหลายในหลายระดับ ไม่เพียงแต่คนเดียว 
กลุ่มเดียว หรือหน่วยงานเดียว แต่ต้องมีการสร้างความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น าอย่างหลากหลายในทุก
ภาคส่วนขององค์กรหรือหน่วยงาน 
 2.1.5  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Hargreave and Fink 
 Hargreave and Fink (2006) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา ได้สรุปองค์ประกอบที่
ส าคัญ 7 ประการ ส าหรับภาวะผู้น าแบบยั่งยืน ดังนี้ 1) ความลุ่มลึก (Depth-Learning and Integrity) 
มีความสามารถของผู้น ากับความสามารถในการสร้างสรรค์การเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 2) ความยืนยาว (Length-Endurance 
and Succession) มีนโยบายหรืออุดมการณ์ยืนยาว กล่าวคือมีความคงทนและสามารถสืบทอดอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากในโรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
จากการเกษียณอายุราชการ การเลื่อนต าแหน่งหรือการโอนย้าย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้าง
ภาวะผู้น าที่ยั่งยืนให้มีความคงทนและมีผู้สืบทอดนโยบายในการปฏิบัติงานต่อไป  3) การกระจาย
อ านาจ (Breadth-Distribution, Not Delegation) มีการกระจายอ านาจหรือความรับผิดชอบโดยให้
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ผู้รับผิดชอบมีบทบาทหรืออ านาจในการตัดสินใจ 4) ความยุติธรรม (Justice-Other and Our Self) 
มีความยุติธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนเนื่องจากการบริหารงานด้านการศึกษามีหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนั้นผู้น าจึงต้องมีความยุติธรรมทั้งต่อตนเองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นด้าน
ผลประโยชน์หรือการสร้างขวัญก าลังใจ 5) ความหลากหลาย (Diversity-Complexity and 
Cohesion) มีความหลากหลายโดยเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสามารถสร้างความ
สามัคคีภายใต้ความหลากหลายและความแตกต่างนั้นได้  6) ความพร้อมด้านทรัพยากร 
(Resourcefulness-Restraint And Renewal) ใส่ใจต่อทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครู นักเรียน วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและส าคัญกับการศึกษา โดยมีมาตรการที่จะอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 7) การอนุรักษ์ (Conservation-History and Legacy) ต้องธ ารงรักษา
เกียรติประวัติความดีงาม และความส าเร็จที่ผ่านมาหรือแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดในอดีตเพ่ื อการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
 2.1.6  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Acutt 
 Acutt (2008) เป็นผู้อ านวยการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่  Presidio School of 
Management และเป็นที่ ป รึ กษา ให้กับรั ฐบาลแอฟริกาใต้ด้ านนโยบายและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ได้เขียนเรื่องคุณลักษณะของผู้น าอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิผลได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนต้องประกอบด้วย  1) เข้าใจวิสัยทัศน์และ
ทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน (Building Vision and Setting Direction) 2) เข้าใจและพัฒนาบุคล
ลากร (Understanding and Developing People) 3) สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน (Managing 
the Teaching and Learning Program) 4) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรใหม่เพ่ือส่งเสริมการ
ท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (Redesigning the Organization) 
 2.1.7  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของCeasar 
 Ceasar (2011)เป็นหัวหน้าของการปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่  Ashridge Business 
School ได้ กล่ า ว ในหนั งสื อ  Characterizing Leadership of Sustainable Development ถึ ง
คุณลักษณะที่มีความส าคัญในการเป็นผู้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ประการ ดังนี้  1) มีสติ
(Mindfulness) กล่าวคือใช้สติในการแก้ปัญหาไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล 2) รับฟังข้อโต้แย้งที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Support Advocacy) ผู้น าที่ดีย่อมรับฟังค าทัดทาน
และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยไม่ด่วนตัดสิน 3) มีความอดทน (Holding Discomfort) แม้ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์หรือความยากล าบาก 4) มีความละเอียดอ่อน (Femininity) คือใช้ความละเอียดรอบ
ครอบในการแก้ปัญหาเหมือนอย่างผู้หญิงที่มีนิสัยเป็นคนละเอียดรอบครอบและใส่ใจแม้เรื่องเล็กน้อย 
 2.1.8  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Lambert 
 Lambert (2011) ได้ให้กรอบลักษณะความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนในวารสารการศึกษาความ
เป็นผู้น า The Journal of Leadership Education ดังต่อไปนี้ 1) การสร้างความสามารถให้แก่
บุคลากร (Builds Capacity of Staff) 2) การส่งเสริมการท ากิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนในองค์กร 
(Activities which Bring about Sustainable) 3) ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Working Together) 
4) สร้างความม่ันคง (Builds Long-Term) 5) มีความหลากหลายในตนเอง (Diversity) 6) มีการสร้าง
อนาคต (Make the Future) 
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 2.1.9  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Nelson 
 Nelson (2011) ได้กล่าวถึง เจ็ดลักษณะและรูปแบบที่ส าคัญของผู้น าที่ยั่ งยืนว่ า
ประกอบด้วย 1)  มีความรอบรู้ ในรูปแบบของสหวิทยาการ ( Systemic, Interdisciplinary 
Understanding) 2) มีความฉลาดทางอารมณ์และทัศนคติการดูแล (Emotional Intelligence and 
a Caring Attitude) 3) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (A Values Orientation that Shapes Culture) 
4) วิสัยทัศน์ที่มั่นคง (A Strong Vision) 5) มีความไว้วางใจผู้อ่ืน (Engenders Trust) 6) เป็นผู้ที่มี
ความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (A Willingness to Innovate and be Radical) 7) มองการณ์ไกล 
(A Long Term Perspective) 
 2.1.10  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของFaruk And Hoffmann 
 Faruk And Hoffmann (2012) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้น าที่ยั่งยืนว่าประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ดั งนี้  1 )  สามารถปรับตัว ได้ทุกสถานการณ์  ( Living with Uncertainty and 
Complexity) คือมีความสามารถในการที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนและความซับซ้อนใส
ถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 2) เห็นคุณค่าและเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Valuing Difference) 3) 
สร้างความสัมพันธ์ (A Relational Enterprise) ผู้น าต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน 4) คิดนอกกรอบ (Stepping Outside the System) 
เนื่องจากบางครั้งการปรับเปลี่ยนวิธีท างานหรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ อาจต้องท าในสิ่งที่ต่างออกไปซึ่ง
ผู้น าต้องกล้าที่จะคิดและตัดสินใจ 5) สร้างและพัฒนาผู้น า (Leaders Developing Leaders) การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรเกิดขึ้นอยู่เสมอและบางครั้งอาจท าให้เกิดการชะงักในการท างาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริหาร ฉะนั้นผู้น าที่ดีต้องสร้างและพัฒนาผู้น าหรือผู้บริหารที่สามารถ
ทดแทนกันได้ 
 2.1.11  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Riedy 
 Riedy (2012) ได้เขียนบทความเรื่องลักษณะภาวะผู้น าที่ยั่งยืน โดยได้กล่าวว่าคุณลักษณะ
การเป็นผู้น าที่ยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะ ดังนี้ 1) ฝึกภาวะผู้น า (Ground Sustainability 
Practice) 2) ความเฉียบขาดในการตัดสินใจ (Decision-Making and Harvesting) 3) มีความเชื่อใจ
(Trust) 4) มีส ่วนร่วม (Engagement)  5) มีมุมมองที ่หลากหลาย (Multiple Perspectives)      
6) ท างานอย่างเป็นระบบ (Dialogue with the System) 7) สร้างแรงขับในการท างาน (Energy)   
8) มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self-Transformation) 9) สร้างเงื่อนไขท่ีท าให้
เกิดการพัฒนา (Developmental Conditions) 10) มีช่องว่างในการท างาน (Hold Space)   
11) สะท้อนผลการท างาน (Shadow Mentoring) 12) คิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)  13) 
มีหลักการและความคิดที่แยบคาย (Complexity Theory and Complexity Thinking)14) มีการบูร
ณาการทฤษฎีและสะท้อนผลการท างาน ( Integral Theory and Integral Reflection) 15) มีการ
จัดการที่เหมาะสม (Management) 
 2.1.12  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของVisser 
 Visser (2013) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะนิสัยของผู้น าที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิผลดังนี้  1) เข้าใจ
ระบบการท า งาน  (Systemic Understanding)  2) มีค วามฉลาดทางอารมณ์  ( Emotional 
Intelligence)  3) มีวาทศิลป์  (Values Orientation)  4) มีวิสัยทัศน์แน่วแน่  (A Strong Vision)        
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5) สร้างความไว้วางใจ (Engenders Trust) 6) มีปณิธานแรงกล้า (Willingness) 7) มองการณ์ไกล 
(Long Term Perspective) 
 2.1.13  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Kanters 
 Kanters (2013) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนได้
ให้ลักษณะแนวทางการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนดังนี้ 1) มีแนวทางการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืน (Guideline for 
Sustainable Leadership) 2) ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา (Aim for Sustainable Development) 
3) ตรึกตรองพิจารณาอยู่เนืองนิตย์ (Examine Your Perspectives) 4) ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา(Be 
Present and Aware) 5) มีวาทศิลป์ (Initiate Dialogue) 6) สร้างฝันร่วมกัน (Create the Future 
Together) 7) ยกย่องคนดีมีฝีมือ (Promote the Good) 8) ริเริ่มสร้างสรรค์ (Be Creative and 
Innovative) 9) อดทนอดกลั้น (Be Patient) 10) มีกฎระเบียบ (Commitment) 
 2.1.14  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Kross and Kitazume 
 Kross And Kitazume(2013) เป็นผู้อ านวยการจัดการศูนย์พลังงานและการพัฒนาที่ 
Duke University ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 5 ประการ ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ที่หลากหลาย (Adverse Background) กล่าวคือผู้น าต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ือรองรับและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 2) มีความเชี่ยวชาญ (Specialization) ผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในงานสามารถก ากับดูและให้ค าปรึกษาได้ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Ability to 
Envision Solutions) ผู้น าจะต้องเข้าใจสภาพของปัญหาและสามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออกได้
เสมอ 4) สร้างความเปลี่ยนแปลง (Ability to Lead Change) ผู้น าต้องมีความสามารถที่จะสร้าง
แรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจเพ่ือท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ  5) มี
ไหวพริบในเชิงบริหาร (Ausiness Acumen) ผู้น าต้องมีปฏิภาณไหวพริบในเชิงบริหารสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมีกุศโลบายในเชิงบริหารอย่างแยบคายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.15  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Courtice 
  Courtice (2014) ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัย
แคมบริด ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ยั่งยืนพบว่าภาวะผู้น าที่ยั่งยืนนั้นต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
1) เข้า ใจระบบและมีความรู้ด้ านสหวิทยาการที่หลากหลาย ( Systemic, Interdisciplinary 
Understanding) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องเข้าใจในระบบการท างานอย่างถ่องแท้ และมีความรู้ที่หลากหลาย 
2) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence and a Caring Attitude) สามารถในการ
รับรู้และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 3) สร้างค่านิยมที่ดี (Values Orientation that 
Shapes Culture) สามารถโน้มน้าวชักจูง ให้ผู้อ่ืนเห็นความคุณค่าและความส าคัญในสิ่งที่จะหล่อ
หลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีและมีคุณค่า 4) มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่มั่นคง (A Strong 
Vision for Making a Significant Difference) หมายถึงผู้น าที่ยั่งยืนนั้นเมื่อก าหนดวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายในการท างานแล้วย่อมมุ่งมั่นที่จะท าให้ส าเร็จให้จงได้ 5) สร้างความไว้วางใจ (An Inclusive 
Style that Engenders Trust) หมายถึงต้องลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและมีความ
ซื่อสัตย์ที่จะท าให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา 6) มีปณิธานแรงกล้า (A Willingness to 
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Innovate and be Radical) หมายถึงมีความพยายามและแน่วแน่ที่จะสรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 7) 
มองการณ์ไกล (A Long-Term Perspective on Impacts) หมายถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะ
สร้างความส าเร็จให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
 2.1.16  องค์ประกอบภาวะผู้ น าแบบยั่ งยืนตามแนวคิดของ  Simanskiene and 
Zuperkiene 
 Simanskiene and Zuperkiene (2014 )  ไ ด้ ก ล่ า ว ใ น ว า ร ส า ร  Forum Scientiae 
Oeconomia พวกเขาได้ศึกษาภาวะผู้น าอย่างยั่งยืน:ความท้าทายใหม่ส าหรับองค์กร (Sustainable 
Leadership: The New Challenge for Organizations) โดยได้ระบุลักษณะของความเป็นผู้น า
อย่างยั่งยืนไว้ดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 2) มุ่งให้เกิดความส าเร็จที่ยืนยาว 
(Long-Term Progress) 3) มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม (Responsibility) 4) มีการพัฒนา
องค์กร (Development of the Organization) 5) การสร้างความสัมพันธ์เ พ่ือที่จะให้เกิดการ
ช่วยเหลือร่วมมือกัน (Mutual Help) 6) ความเชื่อใจ (Trust) 7) เป็นสร้างเสริมขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากร (Synergy) 8) มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  (Organizational Culture) 9) มีระเบียบวินัย 
(Regular)  10) ท างานเป็นทีม (Team-Centered)  11) การวางกรอบแนวคิดในการท างาน 
(Concept) 12) มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กร (Loyalty) 13) มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง (Development of Employees) 14) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) 15) สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่(Innovations Creativity) 16) มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Work Relations) 
 2.1.17  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Lynch 
 Lynch (2015) ได้กล่าวถึงการเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนควรมีคุณสมบัติ 7 อย่าง ดังนี้ 1) สร้าง
ความยั่งยืน (Last) มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 2) มีการ
กระจาย (Spreads) ความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน และสร้างบุคลากรที่
สามารถทดแทนกันได้เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้น าหรือผู้บริหารอย่างไรแต่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
ถูกก าหนดไว้ต้องมีผู้ที่สามารถด าเนินการต่อไปได้เสมอ 3) มีความยุติธรรม (Justice) และมีจิตส านึกที่
ดีต่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม 4) มีไหวพริบ (Resourceful) 5) มีความหลากหลาย (Diversity) 
มีการตรียมความพร้อมและสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับกว้าง 
6) เป็นนักปฏิบัติ (Activist) ผู้น าต้องมีความตั้งใจที่จะด าเนินการปรับปรุงองค์กรโดยการลงมือท าเพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากรในองค์กร 7) มีระบบที่สนับสนุนการท างาน (Supporting Systems) 
 2.1.18  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืนตามแนวคิดของ Stanekzai 
 Stanekzai (2016) เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในประเทศคาซัคสถาน ได้รวบรวม
คุณลักษณะของผู้น าที่ยั่งยืน 7 ประการ ดังนี้ 1) เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Empathy) เสมือนว่าเป็น
ญาติของตนเอง 2) เสมอต้นเสมอปลาย (Consistency) ผู้น าที่ยั่งยืนต้องประพฤติตนและปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 3) มีความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้น าต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และต่อผู้รับบริการ  4) มีทิศทาง (Direction) ในการบริหารงานต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย ในการท างานเพ่ือให้ทุกคนเกิดอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมาย 5) มีการ
สื่อสาร (Communication) กับผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพ่ือตรวจทาน ซักซ้อม ให้ข้อเสนอแนะและรับฟัง
ความคิดเห็น 6) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เพราะการท างานร่วมกับคน หรือการแก้ปัญหา

https://www.linkedin.com/in/abdullah-inayat-stanekzai-a9223055?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
https://www.linkedin.com/in/abdullah-inayat-stanekzai-a9223055?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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บางอย่างความเด็ดขาดอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาได้ ผู้น าจึงต้องมีความยืดหยุ่นสามารถผ่อนหนัก
ผ่อนเบาได ้7) มีความมุ่งมั่น (Conviction) ที่จะท าภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.1.19  องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบยั่งยืนตามแนวคิดของ ทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์และ 
กนกอร สมปราชญ์ 
 ทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์ และ กนกอร สมปราชญ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้สรุป
คุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 1) การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 2) การมี
พันธะสัญญาในการเสริมสร้างชุมชน สังคม 3) ความลุ่มลึกในองค์ความรู้ 4) ความหลากหลายใน
วิธีการเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 5) การมีนวัตกรรม 6) การสร้างเครือข่ายการร่วมมือ 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนจากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 19 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึง
ก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือ
เลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) การ
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 2) ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน (Make a Clear Break 
with a Past) 3) มีวิสัยทัศน์รู้จักเป้าหมายที่ชัดเจน (Begin with the End in Mind) 4) ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจคู่ขนาน (Dual Commitment to Short-Term and Long-Term)  5 ) เข้าใจ
วิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน (Building Vision and Setting Direction) 6) มีทิศทาง 
(Direction) 7) ความยืนยาว (Length-Endurance and Succession) 8) วิสัยทัศน์ที่มั่นคง (A 
Strong Vision) 9) มีวิสัยทัศน์แน่วแน่ (A Strong Vision) 10) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Long Term 
Perspective) 11) มีวิสัยทัศน์ยาวไกล (A Long-Term Perspective on Impacts) 12) มีวิสัยทัศน์ที่
แน่วแน่มั่นคง (A Strong Vision for Making a Significant Difference)  13)  สร้างฝันร่ วมกัน 
(Create the Future Together) 14) มีการสร้างอนาคต (Make the Future) 
 2. มีความหลากหลาย (Diversity) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) ความรู้ 
(Knowledge) 2) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Sharpen the Saw) 3) เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Deep 
Learning) 4) ความลุ่มลึก (Depth-Learning and Integrity)  5) มีความหลากหลายในตนเอง 
(Diversity)  6 )  มี ค ว ามรอบรู้ ใ น รู ปแบบของสหวิ ทย าก า ร  ( Systemic, Interdisciplinary 
Understanding) 7) มีมุมมองที่หลากหลาย (Multiple Perspectives) 8) เข้าใจระบบการท างาน 
(Systemic Understanding) 9) มีประสบการณ์ที่หลากหลาย (Adverse Background) 10) เข้าใจ
ระบบและมีความรู้ด้านสหวิทยาการที่หลากหลาย (Systemic, Interdisciplinary Understanding) 
11) มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self-Transformation) 
 3. สร้างและพัฒนาผู้น า (Leaders Developing) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) การสร้างผู้น าในหลายระดับ (The Long Lever of Leadership) 2) เข้าใจและพัฒนา
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บุคลากร (Understanding and Developing People) 3) การสร้างความสามารถให้แก่บุคลากร 
(Builds Capacity of Staff) 4) สร้างและพัฒนาผู้น า (Leaders Developing Leaders) 5) ฝึกภาวะ
ผู้น า (Ground Sustainability Practice) 6) วางระบบที่สนับสนุนภาวะผู้น า (Supporting Systems) 
7) การคัดสรรเสาะแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมในการพัฒนางาน (Get a Quick Shot of New Blood 
and Allow Transfusion) 8) การวางกรอบแนวคิดในการท างาน (Concept) 9) มีการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (Development of Employees) 
 4. มีจริยธรรม (Ethical Leadership) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) 2) มีความภักดี (Loyalty) 3) มีจริยธรรม 
(Public Service with a Moral Purpose) 4) ความยุติธรรม (Justice-Other and Our Self) 5) มี
ความซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กร (Loyalty) 6) มีความยุติธรรม (Justice) 7) มีความซื่อสัตย์ (Honesty) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ (ตารางที่ 1) โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหตุ ผู้ศึกษาได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1.1-2.1.19 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 2.
1.
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1. การมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) / / / / / /  / /   / /  / /  /  13 
2. มีความหลากหลาย (Diversity) / /  / /   /   / /  / / / /  / 13 
3. สร้างและพัฒนาผู้น า (Leader Developing)   / /  /  / / / /     / /   8 
4. มีจริยธรรม (Ethical Leadership) /  / / /           / / /  7 
5. สร้างความไว้วางใจ (Engenders Trust)         /  / /   / /  /  6 
6. มุ่งให้เกิดความส าเร็จที่ยืนยาว (Long-Term Progress)   /  /   /     /   / /   6 
7. คิดนอกกรอบ (Stepping Outside the System) /         /   /  / /    5 
8. ส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Working Together)  /      /   /     /   / 5 
9. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Organizational Culture)   /   /   /       /   / 5 
10. มีวาทศิลป์ (Initiate Dialogue)   /         / /     /  4 
11. มีความมุ่งมั่น (Conviction)    /        /   /   /  4 
12. มองการณ์ไกล (A Long-Term Perspective)         /  / /   /     4 
13. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) /  /       /      /    4 
14. มีความอดทน (Patience)  /      /      /       3 
15. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)         /   /   /     3 
16. สร้างเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร (Synergy)  /           /   /    3 
17. ความพร้อมด้านทรัพยากร  
(Resourcefulness-Restraint and Renewal) 

   / /            /   3 
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ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 2.
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18. ต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง  
(Model Behavior You Want) 

/  /                 2 

19. มีสติ (Mindfulness) /      /             2 
2 0.  มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ตั ว เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม 
(Responsibility) 

 /              /    2 

21. ฉลาดหลักแหลม (Intelligent)    / /               2 
22. การกระจายอ านาจ  
(Breadth-Distribution, Not Delegation) 

    /            /   2 

23. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)              /  /    2 
24. มีระเบียบวินัย (Commitment-Regular)             /   /    2 
25. สร้างพันธะสัญญาในการท างาน 
 (Commit for the Long Haul) 

               /   / 2 

26. สร้างเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการพัฒนา  
(Developmental Conditions) 

          /     /    2 

27. สนั บสนุ นผู้ บุ ก เบิ ก  ( Unleash, But Harness The 
Pioneers) 

/  /                 2 

28.  อย่ าบั งคับควบคุมผู้ ปฏิบั ติ งาน (Don’t Control 
Employees Involves Them) 

  /        /         2 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 2.
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29. เข้ า ใจซึ่ งกัน  และกัน รับฟังความต้องการ และ
ข้อแนะน าของผู้ อ่ืน (Seek First to Understand, Then 
to be Understood)  

 /                  2 

30. ส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity 
Encouragement)          /          1 

31. เป็นนักปฏิบัติ (Activist)                 /   1 
32. มีความละเอียดอ่อน (Femininity)       /             1 
33. สร้างขีดความสามารถ (Apteral Capacity Building 
Through Network)    /                1 

34. สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  
(Living with Uncertainty and Complexity) 

         /          1 

35. สร้างความม่ันคง (Build Long-Term)        /            1 
36. คิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)           /         1 
ท างานอย่างเป็นระบบ (Dialogue With System)           /         1 
37. ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา (Aim for Sustainable 
Development) 

            /       1 

38. ท าแต่สิ่งที่ส าคัญ (Put First Things First)  /                  1 
39. ท าตัวให้เห็นเด่นชัด (Make Yourself Visible)   /                 1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 2.
1.

1 
2.

1.2
 

2.
1.3

 
2.

1.4
 

2.
1.5

 
2.

1.6
 

2.
1.7

 
2.

1.8
 

2.
1.9

 
2.

1.1
0 

2.
1.1

1 
2.

1.1
2 

2.
1.1

3 
2.

1.1
4 

2.
1.1

5 
2.

1.1
6 

2.
1.1

7 
2.

1.1
8 

2.
1.1

9 
รว

ม 

40. สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน 
(Managing the Teaching and Learning Program) 

     /              1 

41. รับฟังข้อโต้แย้งที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Support Advocacy) 

      /             1 

42. ความเฉียบขาดในการตัดสินใจ  
(Decision-Making and Harvesting) 

          /         1 

43. สะท้อนผลการท างาน (Shadow Mentoring)           /         1 
44. มีการจัดการที่เหมาะสม (Management)           /         1 
45. ตรึกตรองพิจารณาอยู่เนืองนิตย์  
(Examine Your Perspectives) 

           /        1 

46.  ความสามารถในการแก้ปัญหา (Ability to 
Envision Solutions) 

             /      1 

47. มีการบูรณาการทฤษฎีและการสะท้อนผลการ
ท างาน (Integral Theory and Integral Reflection) 

          /         1 

48. สร้างแรงขับในการท างาน (Energy)           /         1 
49. ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา (Be Present and Aware)             /       1 
50. เสมอต้นเสมอปลาย (Consistency)                  /  1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 2.
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51. มีความยืดหยุ่น (Flexibility)                  /  1 
52. มีนวัตกรรม (Innovation)                   / 1 
53. ความลุ่มลึกในองค์ความรู้ (Depth Knowledge)                   / 1 
รวม 9 7 12 8 7 4 4 6 7 5 15 7 10 5 7 16 7 7 6 145 
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 จากตารางที่2.1 ผลการสัง เคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้ น าแบบยั่ งยืน 
(Sustainable Leadership) พบว่า มีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 
53 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ของ
องค์ประกอบที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนในระดับสูง (ใน
ที่นี้คือ ความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป) ซึ่งสามารถคัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีความหลากหลาย (Diversity) 
 องค์ประกอบที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้น า (Leaders Developing) 
 องค์ประกอบที่ 4 มีจริยธรรม (Ethical Leadership) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  โมเดลการวัดภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
 จากภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น าแบบยั่งยืน (Sustainable Leadership) ที่ได้
จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน (Clear Vision) องค์ประกอบที่ 2 มีความหลากหลาย (Diversity) องค์ประกอบที่ 3 สร้างและ
พัฒนาผู้น า (Leaders Developing Leaders) องค์ประกอบที่ 4 มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical 
Leadership) 
 ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์หาองค์ประกอบ
ย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งเมื่อก าหนดได้องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักแล้ว 
ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักต่อไป 
  

ภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 
(Sustainable 
Leadership) 

มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) 

มีความหลากหลาย (Diversity) 

สร้างและพัฒนาผู้น า (Developing Leaders) 
Xleaders) 

มีจริยธรรม (Ethical Leadership) 



28 

2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืน 
 2.2.1  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” (Clear Vision) 
  2.2.1.1  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 
  ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2553) Think People Consulting ที่ปรึกษาทางด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัท Think People Consulting Co., Ltd ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่า ต้องมีลักษณะดังนี้ (1) ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคต 
(Imagination) ที่คนอ่ืนมองไม่เห็น (2) มองเห็นโอกาส (Opportunity) ที่เป็นไปได้ในอนาคต (3) ต้อง
สามารถก าหนดเป้าหมาย (Target) ในการท างานได้ (4) มีแผนงาน (Planning) ในการไปสู่เป้าหมาย
นั้นได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝันเฟื่องเพียงอย่างเดียว 
  2.2.1.2  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Méndez-Morse 
  Méndez-Morse (1993) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ไว้ ใน
บทความ Vision, Leadership, and Change ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ (1) รู้จักองค์กรของตนเอง 
(Know Your Organization) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต้องรู้แน่ชัดว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กรคืออะไร (2) การวิเคราะห์บุคคลหรือทีมงาน (Critical Individual) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ต้อง
สามารถวิเคราะห์บุคคลหรือทีมงานว่ามีศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด (3) ค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้ (Explore the Possibility) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่าสามารถท าเนินการให้เป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใด (4) ประกาศวิสัยทัศน์ (Put in Writing) เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมหรือทราบ
วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จึงจ าเป็นต้องเขียนหรือประกาศ
วิสัยทัศน์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ปฏิบัติได้ทราบด้วย 
  2.2.1.3  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Mclaughlin 
  Mclaughlin (2001) ได้กล่าวถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของภาวะผู้น าไว้ในบทความ
เรื่อง Visionary Leadership ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ชัดเจนนั้นควรมีลักษณะ ดังนี้ (1) แรง
บันดาลใจ (Inspiration) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความส าเร็จได้ต้องมีแรงบันดาลใจเป็นเบื้องต้นใน
การท างานจึงจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ (2) จินตนาการ (Imagination) นอกจาก
แรงบันดาลใจที่ต้องมีแล้ว ผู้น าต้องมีจินตนาการ มองภาพการท างาน วิธีการ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ (3) มีวิสัยทัศน์เชิงบวก (Positive Vision) สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้น าที่มีวิสัยทัศน์คือ
การคิดในเชิงบวก หรือมีวิสัยทัศน์เชิงบวก มองโลกในแง่ดี 
  2.2.1.4  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Loo 
  Loo (2007) นักประพันธ์ นักพูด และครูฝึก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของมนุษย์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีมีวิสัยทัศน์ชัดเจนไว้ใน บทความเรื่อง 
The Quality of a True Leader ว่าผู้คนจะท างานตามผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งการที่จะมี
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจนนั้น ต้องประกอบด้วย (1) มีจินตนาการ (Visionary or Imagination) ผู้น าต้อง
มีจินตนาการที่ชัดเจน นั่นคือต้องมองภาพในการท างาน ภาพความส าเร็จ หรือเป้าหมายที่ต้องการจะ
ไปอย่างชัดเจนจึงจะสามารถเป็นผู้น าที่ดีได้ (2) มีแผนงานชัดเจน (Plan) เมื่อจินตนาการถึงภาพการ

https://prakal.wordpress.com/author/prakal/


29 

ท างาน แนวทางการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่คาดหวังแล้วการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ผู้น าต้องมีแผนงานใน
การปฏิบัติที่ชัดเจนนอกจากนี้ต้องท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (3) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผู้น า
ต้องสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการโน้มน้าวชักจูงให้เห็นถึง
ความส าคัญของเป้าหมายและผลประโยชน์ขององค์กร (4) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ผู้น า
ต้องท าให้ผู้ตามเกิดมีวิสัยทัศน์หรือเห็นภาพในการท างาน ผลลัพธ์ที่จะเกิดร่วมกัน รวมทั้งผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อการท างานส าเร็จ 
  2.2.1.5  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Rockwell 
  Rockwell (2013) เป็นหนึ่งใน 30 สุดยอดผู้น าด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกาได้รับการคัด
สรรโดยสมาคมการจัดการด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกาในปี 2013 เป็นหนึ่งใน 50 ของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ และเป็นสุดยอดนักพูดด้านภาวะผู้น า ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การมีวิสัยทัศน์ของภาวะผู้น าไว้ในบทความเรื่อง The Seven Quality of Visionary Leader ว่า
ประกอบด้วย (1) มองโลกในแง่ดี (Optimistic) (2) เห็นคุณค่าในตัวบุคคลและมุ่งท าให้เกิดความ
สามัคคี (Focus on the Best in Their People) (3) อย่าหยุดอยู่แค่ความพึงพอใจ (Satisfied)  
หมายถึงงานที่ท าแล้วได้ผลน่าพอใจต้องคิดว่าท ายังไงให้ดีขึ้นไปยิ่งกว่าเดิม (4) คิดเสมอว่าจะท าพรุ่งนี้
ให้ดีกว่าเดิม (Consume with Making Tomorrow Better than Today) เพราะผู้น าที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความหวังจะไม่มีวันหยุดยั้งที่จะท าสิ่งใด ๆ (5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Change) เนื่องจากทุก
ขณะของการท างานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งผู้น าต้องยอมรับและแก้ไขสถานการณ์อยู่เสมอ 
(6) สามัคคีไม่แตกแยก (Inclusive Not Exclusive) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ต้องท าให้คนอ่ืนเห็นดีเห็นงาม
กับความคิดและจินตนาการของตน (7) ซื้อใจคน (Personally Bought In)  ผู้น าต้องได้ ใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้พวกเขาเกิดวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับผู้น าเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  2.2.1.6  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Zmorenski 
  Zmorenski (2016) เป็นหุ้นส่วนอาวุโสของบริษัท Leader’s Strategic Advantage 
Inc. ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ได้เขียนบทความเรื่องท าไมผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ 
โดยได้กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ว่าเปรียบเหมือนรูปภาพ ๆ หนึ่งที่อยู่ในจินตนาการของบุคคล
ที่เป็นผู้น า ที่จะสร้างแรงจูงและแรงศรัทธาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (1) ความท้าทาย (Challenge) ผู้น าต้องพยายามนึกถึงสิ่งที่น่าท้าทายใน
หน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือน ามาเป็นแรงขับในการสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นในองค์กร (2) จินตนาการ 
(Imagination) ผู้น าต้องนึกถึงภาพของความเป็นไปได้ในการสร้างความส าเร็จโดยประเมินจาก
สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน (3) การตัดสินใจ (Determination) ผู้น าต้องตัดสินใจที่จะเลือกใช้
สถานการณ์หรือค าพูด ในการสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
สร้างแรงผลักดันหรือแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ (4) ความจริงใจ (Sincerity) 
ผู้น าต้องมีความจริงใจซึ่งสิ่งที่แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าว่าจะเป็นค าพูดหรือการกระต้องต้อง
สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้น าและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พูดหรือความฝันนั้น
สามารถเป็นจริงได้  
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  2.2.1.7  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” ตามแนวคิดของ Heathfield 
  Heathfield (2016) ได้กล่าวถึงความความส าคัญของภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ว่าคุณจะไม่
สามารถเป็นผู้น าที่แท้จริงที่ใคร ๆ อยากติดตามได้ถ้าปราศจากการมีวิสัยทัศน์ที่ดี ซึ่งผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนนั้นต้องสามารถปลุกเร้าและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ซึ่งลักษณะของการมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนั้น คือ (1) ก าหนดจุดประสงค์และความมุ่งหมายขององค์กรที่ชัดเจน (Clearly Set 
Organizational Direction and Purpose) ผู้น าต้องก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายในการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน และท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นภาพเช่นเดียวกับที่ผู้น าต้องการ 
(2) สร้างความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วม (Loyalty and Involvement) ให้เกิดขึ้นในองค์กรผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนอกจากก าหนดจุดประสงค์ในการท างานแล้วต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความซื่อสัตย์ภักดีและมีส่วนร่วมในการท างาน (3) สะท้อนจุดแข็งขององค์กร (Display and Reflect 
the Unique Strengths) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนต้องสะท้อนให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ความเชื่อ และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (4) สร้างแรงบันดาลใน (Inspiration) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ต้อง
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานด้วยความกระตือรือร้นเกิดความมุมานะและ
ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (5) ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อถือ (Believe) ว่าการ
ท างานของเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สักแต่ท าไปวัน ๆ  (6) ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้
หลักการที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน (Serve as the Reason Course of Action) (7) สร้างความ
ท้าทาย (Challenging) ให้เกิดข้ึนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
  2.2.1.8  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศนช์ัดเจน” ตามแนวคิดของ Scanlon 
  Scanlon (2016) ได้เขียนบทความเรื่อง Why Having a Vision is the Single Most 
Important Thing You Need for Success ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ว่าประกอบด้วย (1) ต้องมีวิสัยทัศน์ (Have a Vision) หมายถึงผู้ที่มีภาวะผู้น าต้องก าหนด
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต (2) ท าให้ชัดเจน (Clarity) เมื่อก าหนด
จุดประสงค์หรือเป้าหมายแล้ว ต้องแน่ใจว่าวิสัยทัศน์นั้นง่ายแก่การเข้าใจและการน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง (3) มีการวางแผน (Plan) เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์และท าให้เกิดความชัดเจนแล้วต้องวาง
แผนการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ (4) ลงมือปฏิบัติ (Act) เมื่อวางแผนแล้วก็น าแผนไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 8 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) มีจินตนาการ (Imagination) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ มองเห็นภาพ
ในอนาคต (Imagination) มีจินตนาการ (Visionary or Imagination) มองโลกในแง่ดี Optimistic 
จินตนาการ (Imagination) จินตนาการ (Imagination) 

https://www.thebalance.com/susan-m-heathfield-1916605
https://www.thebalance.com/susan-m-heathfield-1916605
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 (2) มีการวางแผน (Planning) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้สามารถก าหนด
เป้าหมาย (Target) ค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้ (Explore the Possibility) มีการวางแผน (Plan) ก าหนด
จุดประสงค์และความมุ่งหมายขององค์กรที่ชัดเจน (Clearly Set Organizational Direction and 
Purpose) ท าให้ชัดเจน (Clarity) 
 (3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้  
ประกาศวิสัยทัศน์ (Put in Writing) มีวิสัยทัศน์เชิงบวก (Positive Vision) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Shared Vision) ต้องมีวิสัยทัศน์ (Have a Vision) 
 (4) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ มองเห็น
โอกาส (Opportunity) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหตุ: ผู้ศึกษาได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1.1-2.1.8 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.2  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

2.1
.8 

รว
ม 

1. มีจินตนาการ (Imagination) /  / / / /   5 
2. มีการวางแผน (Planning) / / /    / / 5 
3. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)   / / /    / 4 
4. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) /  / /   /  4 
5. การวิเคราะห์บุคคลหรือทีมงาน  
(Critical Individual) 

 /   /  /  3 

6. ความจริงใจ (Sincerity)     / / /  3 
7. สะท้อนจุดแข็งขององค์กร (Display and Reflect 
The Unique Strengths) 

 /     /  2 

8. สร้างความท้าทาย (Challenging)      / /  2 
9. อย่าหยุดอยู่แค่ความพึงพอใจ (Satisfied)     /    1 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 

2.
1.1

 

2.
1.2

 

2.
1.3

 

2.
1.4

 

2.
1.5

 

2.
1.6

 

2.
1.7

 

2.
1.8

 

รว
ม 

10. คิดเสมอว่าจะท าพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม (Consume 
With Making Tomorrow Better than Today) 

    /    1 

11. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Change)     /    1 
12. สามัคคีไม่แตกแยก (Inclusive Not Exclusive)     /    1 
13. การตัดสินใจ (Determination)      /   1 
14. ค่ า ของคนอยู่ ที่ ผ ลของง าน  ( Serve as The 
Reason Course of Action) 

      /  1 

15. ลงมือปฏิบัติ (Act)        / 1 
รวม 3 4 4 3 7 4 7 3 35 

 
 จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
ชัดเจน พบว่ามีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 15 องค์ประกอบ ซึ่งใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปเพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 มีจินตนาการ (Imagination) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีการวางแผน (Planning) 
 องคป์ระกอบที่ 3 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 
 องค์ประกอบที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  โมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” 

มีวิสัยทัศน์ชัดเจน  
(Clear Vision) 

มีจินตนาการ (Imagination) 

มีการวางแผน (Planning) 

มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 

สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
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 จากภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย (1) มีจินตนาการ (Visionary or Imagination) (2) มี
แผนงานที่ชัดเจน (Planning) (3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) (4) สร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 
  2.2.2.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีจินตนาการ (Imagination)” 
  เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (2555) ให้ความหมายจิตนาการว่า ทุกคนย่อมมีความฝัน 
ความฝันก็เปรียบเหมือนกับเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่น าทางให้เราประสบความส าเร็จ ความส าเร็จจะ
ยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับความฝัน หากวาดฝันไว้อย่างยิ่งใหญ่ ผลลัพธ์ของความส าเร็จก็จะ
ยิ่งใหญ่กว่าคนที่ฝันไว้เล็ก ๆ ความฝันของผู้น าในแต่ละองค์กร ก็เปรียบได้กับการก าหนดโชคชะตา
ให้แก่องค์กรว่า ในที่สุดนั้นองค์กรจะเดินไปในทิศทางใด มีวิธีการและกลยุทธ์อย่างไร และจะบรรลุ
ความส าเร็จในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความฝันของผู้น าในที่นี้ "ความฝันและจินตนาการ" คือสิ่งเดียวกัน 
  กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้ให้ความหมายจิตนาการว่า หมายถึง ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ความคาดหวังซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ ที่ส าคัญต้องมีความเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้ จิต
นาการเป็นวิสัยทัศน์รวมกับความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการ
สร้างมโนภาพที่เด่นชัดในจิตใจ มีเหตุผล 
  บุญเลิศ สายสนิท (2560) เป็นผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบ าบัดทางการแพทย์และทันตกรรม
นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของการมีจินตนาการว่า หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างภาพด้วยจิตตามความคิดที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น เป็นภาพของเหตุการณ์ สิ่งของ สถานที่ หรือ
บุคคลที่ได้เคยเห็น เคยพบหรือเคยไปมาก่อนในอดีต โดยอาศัยสมองหรือจิตใต้ส านึกที่เคยจดจ าไว้ 
นอกจากนี้จินตนาการยังถือเป็นความสามารถของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เคยสะสมภาพ
เหตุการณ์ สภาวการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเคยประสบมาตลอดชีวิตถึงปัจจุบัน 
  Mclaughlin (2001) เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง  The Center for Visionary 
Leadership ในแคลิฟอเนีย และ รัฐแคโรไลน่าเหนือ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sirius ซึ่งเป็นชุมชนด้านจิต
วิญญาณและการอนุรักษ์เชิงนิเวศวิทยาในรัฐแมสซาซุเซตส์ และเป็นผู้ร่วมแต่งหนังสือเรื่อง The 
Practical Visionary: A New World Guide to Spiritual Growth and Social Change Spiritual 
Politics, and Builders of the Dream ได้สรุปความหมายของการมีจินตนาการ ว่าหมายถึง การ
มองภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้น การคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดผลนั้น ๆ 
  ได้รวบรวมความหมายของการมีจินตนาการว่า จินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของทุก
ความส าเร็จของมนุษย์ ดังที่ไอสไตน์ ได้กล่าวไว้ว่า จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ ความรู้มีขีดจ ากัดแต่
จินตนาการไร้ขอบเขต จิตนาการเป็นภาพหรือสิ่งที่คิดในจิตใจ การมองภาพอนาคต ซึ่งเกิดจากความรู้
และประสบการณ์เดิม 
  Montfort College Primary Section (2560) ได้ให้ความหมายของค าว่ามีจิตนาการ
ว่า หมายถึง การคิดสร้างภาพในจิตใจหรือพลังของจิตที่สร้างภาพขันใหม่ภายในใจให้น่าพอใจกว่าสวย
กว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจกว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการท าให้เกิดภาพขึ้นใน
ส านึกเรียกว่า “จินตภาพ” จินตภาพเหล่านี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้นับสะสมอยู่ภายใน 
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จินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสของมนุษย์ปะทะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์
สั่งสมแล้วจึงประยุกต์โดยการเพ่ิมเติม ตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ ถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึกคิดไปเอง อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็ได้ 
 จากนิยามของมีจินตนาการตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีจินตนาการ (Imagination) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น เป็นการคาดหวังผลอย่างชัดเจน มีเหตุมีผล และมี
ความเป็นไปได้ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการมองภาพอนาคต (2) มีความเป็นไปได้ 
(3) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  2.2.2.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีการวางแผน (Planning)” 
  สมยศ นาวีการ (2547) ให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะต้องกระท าเพ่ือที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การวางแผนเป็น
การตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่จะท าในอนาคต เป็นการคิด การวิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนลงมือ
กระท า เป็นการมุ่งป้องกันปัญหามากกว่าการคอยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการวางแผนเป็น
การเชื่อมโยงจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการวางแผน จึงเป็นกระบวนการในการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ทั้งนี้จะต้องมีการคิดพิจารณาถึงรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการท าพร้อมกับการระบุผลส าเร็จต่าง ๆ ที่
ต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแห่ง MSG (2016) ให้ความหมายว่าของการวางแผน
ว่า หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย การมองไปข้างหน้า เป็นกระบวนการทางปัญญา การวางแผนจะ
รวมทั้งการเลือกและการตัดสินใจ การวางแผนเป็นมาตรการเบื้องต้นของการตัดสินใจ การวางแผน
เป็นกระบวนการที่ต้องกระท าต่อเนื่อง 
  Dictionary.Com (2016) ให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง กระบวนการใน
การก าหนดแผนงานหรือวิธีการในการปฏิบัติ เป็นกระบวนการในการท างานที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า 
การออกแบบหรือแผนงานที่จัดเตรียมไว้ แผนงานเฉพาะ เป็นต้น 
  Chand (2017) ให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง ทางเลือกแรกของการ
บริหารจัดการ ซึ่งการวางแผนจะต้องมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญาและเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและสามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ที่
อาจเกิดข้ึนจริงในอนาคตได้ 
  Sheikh (2016) ให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการวางแผนเป็นกุญแจที่ส าคัญขององค์การต้องมีความเป็นไปได้ สามารถ
ประเมินและตรวจสอบได้ นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย 
กระบวนการ และการวางแผนกระบวนการผลิตเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ 
 จากนิยามของมีการวางแผนตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีการวางแผน (Planning) เ พ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า หมายถึง 
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนเพ่ือสร้างทางเลือกและการตัดสินใจก าหนดวิธีการหรือ
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แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร นิยามดังกล่าวเชื่อมโยง
ถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือวางแผน (2) มีการ
สร้างทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ (3) มีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.2.2.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)” 
  National Technical Assistance and Evaluation Center for Systems of Care 
(2010) ได้รวบรวมความหมายของมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าหมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องท างาน
ร่วมกัน ที่ต้องใช้ความคิด ความแม่นย า และความรวดเร็ว การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งส าคัญเพราะ
เป็นพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร 
  Gulzar and Saif (2012) ได้รวบรวมความหมายของการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า หมายถึง 
สิ่งที่เป็นแนวความคิดที่คนในองค์กรได้มีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะน าไปสู่การท างานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน 
  Martin, Mccormack, Fitzsimons and Spirig. (2014) ให้ความหมายว่าของการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันว่า หมายถึง เป็นกุญแจส าคัญที่จะชี้น าองค์กรและการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็น
คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้น าองค์กรที่พึงมี ซึ่ งจากการวิจัยค้นคว้าเรื่อง ความส าคัญของการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (The Importance of Inspiring a Shared Vision) ท าให้พบว่า ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
จะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับทีมงาน เพ่ือน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและเป้าหมายเดียวกัน 
  Grimsley (2017) ได้ให้ความหมายของการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า หมายถึง สิ่งที่ตัวเรา
เองและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ต้องการที่จะสร้างหรือท าให้บรรลุตามความประสงค์ให้ส าเร็จในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันไม่ได้ก าหนดขึ้นโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือคนไม่กี่คน แต่
เป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในองค์กร โดยวิสัยทัศน์ร่วมกันมาจากสมาชิกส่วนใหญ่ของคนในองค์กร
สร้างความเข้าใจร่วมกันโดยมีจุดประสงค์ร่วมกันส าหรับกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร 
  Cropper (2015) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ผู้น า เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันและร่วมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน สร้างความเข้าใจ
เพ่ือให้รู้ถึงทิศทางท่ีชัดเจน มีการตัดสินใจร่วมกันและมุ่งมั่นให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
 จากนิยามของมีวิสัยทัศน์ร่วมตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง 
การสร้างข้อตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือ
การวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับทีมงาน (2) มีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน (3) มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร (4) ด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  2.2.2.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)” 
  สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2556) ให้ความหมายของการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ว่า
หมายถึง การสร้างความฝันของตนเอง ที่ต้องการเป็นโดยเฉพาะตอนก่อนเข้านอน การอ่านหนังสือ 
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การฟังเทป การสัมมนา การอบรม การหาแบบอย่างหรือหาบุคคลตัวอย่าง คนที่ประสบความส าเร็จ
ในแวดดวงต่าง ๆ เขามักเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการท างาน 
  Schwartz (2013) ให้ความหมายว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration) หมายถึง 
ความสามารถในการตั้งเป้าหมายในอนาคต และในขณะเดียวกันก็รักษาก าลังใจในปัจจุบันขณะ
เพ่ือที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้ 
  Heathfield (2016) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้น า
จะต้องมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมาย เป็นผู้รับฟังที่ดี มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและเอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  Newlands (2015) ผู้ เชี่ ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจกล่าวว่า “ผู้น าที่ มี
ประสิทธิภาพคือผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการท างานให้กับบุคลากรในองค์กร
ไปในทิศทางเดียวกัน” และได้ให้ความหมายของสร้างแรงบันดาลใจว่า หมายถึง ความสามารถในการ
กระตุ้นในทางบวก กล้าเผชิญสิ่งที่ท้าทาย โดยการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน สร้างความ
ศรัทธา มีทักษะการสื่อสารที่ดี ยอมรับฟังผู้อื่น และสามารถโน้มน้าวให้เกิดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  สถาบัน National Research Council Canada (2015) ให้ความหมายของการสร้าง
แรงบันดาลใจว่า หมายถึง การกระตุ้น สร้างความข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กรให้กับผู้ร่วมงาน สร้างบรรยากาศที่ตื่นเต้นและท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างความ
เชื่อมั่น ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาขีดความสามารถสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 จากนิยามของสร้างแรงบันดาลใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการจูงใจ ดลใจ และกระตุ้นในทางบวก สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อ
เป้าหมายขององค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจ (2) สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อเป้าหมายขององค์กร (3) สร้างความเชื่อมั่น 
(4) มีการสร้างและขวัญก าลังใจในการท างาน 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ ใน 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) มีจินตนาการ (Visionary or 
Imagination) (2) มีการวางแผน (Planning) (3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) (4) สร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2.3  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีวิสัยทัศน์ชัดเจน” 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ต าบ่งชี้/สาระหลักเพื่อการวัด 
มีจินตนาการ 
(Imagination) 

ความสามารถในการมองภาพ
อน า ค ต ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  เ ป็ น ก า ร
คาดหวังผลอย่างชัดเจน มีเหตุมีผล 
และมีความเป็น ไปได้  สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

1) มีความสามารถในการมองภาพ
อนาคต  
2) มีความเป็นไปได้  
3) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น 
(Planning) 

กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ใน
การวางแผนเพ่ือสร้างทางเลือกและ
การตัดสินใจก าหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กร  

1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผน  
2) มีการสร้างทางเลือกเ พ่ือการ
ตัดสินใจ  
3) มีการก าหนดวิธีการหรือแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
(Shared Vision) 

การสร้างข้อตกลงร่วมกันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
แล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมขององค์กร เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย 

1) มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับ
ทีมงาน  
2) มีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  
3) มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์กร 
4) ด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย 

สร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 

ความสามารถในการจูงใจ ดลใจ 
และกระตุ้นในทางบวก สร้างความ
เข้าใจและความรู้สึกท่ีดีต่อเป้าหมาย
ขององค์กร โดยการสร้างความ
เชื่อมั่น ส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท างาน 

1) มีความสามารถในการสร้ า ง
แรงจูงใจ  
2) สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่
ดีต่อเป้าหมายขององค์กร  
3) สร้างความเชื่อม่ัน  
4) มีการสร้างและขวัญก าลังใจใน
การท างาน 

 
 2.2.3  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” (Diversity) 
  2.2.3.1  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของKraus and Riche  
  Kraus and Riche (2009) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง Approaches to and Tools for 
Successful Diversity management: Result from 360-Degree Diversity Management Case 
Studies และสรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีความหลากหลายว่าประกอบด้วย (1) มอบหมาย
งานให้เหมาะกับคน (Instill a Mission-Related Sense of Identity) (2) จัดกระบวนการท างาน



38 

ร่วมกัน (Manage Work-Group Processes) (3) สร้างแรงจูงใจเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Motivate in 
Accord with Needs/Goals) (4) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน (Provide the Tools 
to Do the Jobs)  ( 5 )  ส ร้ า งความช านาญและความน่ า เ ชื่ อถื อ  ( Establish Personal and 
Professional Credibility) 
  2.2.3.2  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ BRESCOLL 
  Brescoll (2011) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีความหลากหลายว่า ผู้น าที่
มีความหลากหลายต้องรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้แก่(1) มีการบูรณาการความหลากหลายทุก
กระบวนการท างาน (Integrate Diversity into All Process) ผู้น าจะต้องเข้าใจถึงการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลกรในองค์กร (2) สร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ท างาน (Build Accountability into Their System) (3) มีมิติที่หลากหลายในการท างาน (Different 
Dimensions) สิ่งที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์กรคือมิติที่สัมพันธ์กัน เช่น มาตรการในการท างาน 
การประเมินผลการท างาน เป็นต้น (4) มีความหลากหลายในภาพลักษณ์ (Cosmetic Diversity) 
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างเครือข่ายการท างาน 
  2.2.3.3  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Billimoria 
  Billimoria (2012) เป็นประธานสาขาภาควิชาพฤติกรรมองค์การที่ Weatherhead 
School of Management, Case Western Reserve University ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าที่มีความ
หลากหลายว่า ต้องมีพฤติกรรมหรือองค์ประกอบ ดังนี้ (1) เห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Authentically Value and Respect all Individuals) ผู้น าที่มีความหลากหลาย
ต้องเห็นคุณค่าและเคารพบุคคลอ่ืนโดยไม่มีอคติต่อ ความสามารถ ความเชื่อ ศาสนา หรือแม้แต่
ทัศนคติส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้น (2) สร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วม (Create a High-
Engagement Culture) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ
และความสมัครสมานสามัคคีกัน 
  2.2.3.4  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Groysberg and 
Connolly 
  Groysberg and Connolly (2013) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีความ
หลากหลายว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) ความหลากหลายในการการประเมินและเป็นองค์รวม 
(Measure Diversity and Inclusion) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องสามารถประเมินผลสิ่งที่เป็น
ความหลากหลายของคนในองค์กรพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินได้  (2) ร่วมรับผิดชอบ (Hold 
Accountable) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายของคนในองค์ 
โดยให้ถือเป็นนโยบายที่หัวหน้างานต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ อาทิ การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น(3) มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ (Support 
Flexible Work Arrangements) การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในองค์กร เช่น การจัด
สวัสดิการต่าง ๆ เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานมีประทธิภาพมากยิ่งขึ้น (4) การเปิด
โอกาสในการท างาน (Recruit and Promote from Diverse Pools of Candidates) หมายถึงให้
โอกาสบุคคลต่าง ๆ ได้มีโอกาสได้ท างาน หรือแสดงศักยภาพของตนเอง โดยไม่ปิดกั้น (5) ให้ความรู้
เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น า (Provide Leadership Education) ภาวะผู้น าที่มีความหลายหลายต้อง
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ให้ความรู้และการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น า (6) 
สนับสนุนด้านทรัพยากรและจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Sponsor Employee Resource Groups and 
Mentoring Programs) การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จ าเป็นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร อยู่เสมอย่อมส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
(7) ให้บทบาทในการท างาน (Offer Quality Role Model) (8) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้านความ
หลากหลาย (Chief Diversity Officer Position) เพ่ือสร้างแรงผลักดันและการยอมรับของคนใน
องค์กร การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งด้านความหลากหลายย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลที่มี
ความแตกต่างทุ่มเทสรรพก าลังท างานเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรหรือหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.2.3.5  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Polat and Olcum 
  Polat and Olcum (2016) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีความหลากหลาย
ว่า ประกอบด้วย (1) มีความสามารถในการบูรณาการ (Integrating Characteristic) เนื่องจากสภาวะ
จิตใจของบุคคล และสภาวะแวดล้อมมีความแตกต่างกัน การบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันจึงเป็น
ความสามารถอย่างหนึ่งของผู้น าที่มีความหลากหลาย (2) การยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
(Accepting the Differences) นอกเหนือไปจากการท าให้บุคคลต่าง ๆ ยอมรับในสิ่งเดียวกัน แต่
บางครั้งผู้น าต้องยอมรับในความต่างของบุคคลและสามารถใช้ความต่างนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ (3) การ
เคารพในความแตกต่างของบุคคล (Respecting the Differences) ในบางครั้งหากต้องมีการถกเถียง
เพ่ือหาข้อสรุป ผู้น าที่มีความหลากหลายย่อมสร้างบรรยากาศให้เกิดการยอมรับ หรือเคารพในเหตุผล
ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งหาข้อสรุปในประเด็นนั้น ๆ (4) มีความสามารถในการบริหารจัดการความ
แตกต่าง (Ability to Manage Differences) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องมีความสามารถที่
หลากหลายเพ่ือจัดการกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (5) มีความยุติธรรม (Justice) ผู้น า
ที่มีความหลากหลายต้องมีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาโดยยึดเหตุผลและความถูกต้อง 
  2.2.3.6  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของBourke and Dillon 
  Bourke and Dillon (2016) ได้ รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้ น า ที่ มี ความ
หลากหลายในโลกยุคใหม่ว่าประกอบด้วย (1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เนื่องจากการ
ระดมความคิดที่หลากหลายย่อมดีกว่าความคิดเห็นของบุคคลเพียงบางส่วน (2) การท าข้อตกลง
ร่วมกัน (Commitment) ภาวะผู้น าที่หลากหลายย่อมท าข้อตกลงร่วมกันในการท างานเพ่ือความ
ราบรื่นในการท างานร่วมกัน (3) ความกล้าหาญ (Courage) เนื่องจากในบางครั้งผู้น าที่มีความ
หลากหลายต้องตัดสินใจและยอมรับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (4) มีความรู้ความเข้าใจ  
(Cognizance) ผู้น าต้องมีความรู้ความเข้าใจงาน และเข้าใจบุคลากรในองค์กรจึงจะสามารถบริหาร
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) มีความสนใจใคร่รู้ (Curiosity) ความสนใจใฝ่รู้เป็นลักษณะที่ส าคัญ
ของผู้น าที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ  (6) มีความเข้าใจในวัฒนธรรม 
(Cultural Intelligence) เนื่องจากบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษาที่ต่างกัน ย่อม
มองปัญหาหรือแก้ปัญหาได้ต่างกัน ผู้น ามีความฉลาดเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล ย่อมสามารถ
ประสานและสร้างความเข้าใจในงานให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
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  2.2.3.7  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Loehr 
  Loehr (2014) ได้ กล่ าวถึ ง  ผู้ น าที่ มี ความหลากหล ายว่ าต้ องประกอบด้ วย  4 
องค์ประกอบได้แก่ (1) มีความฉลาดทางอารมณ์สูง (High Emotional Intelligence) มีความเข้าใจ
และเห็นใจผู้อื่นเนื่องจากการท างานร่วมกับบุคคลที่หย่อนสมรรถนะในการท างานรวมทั้งมีอคติส่วนตัว 
และมีความรู้สึกอ่อนไหวง่าย จ าเป็นต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างสูง ในการรับฟังปัญหา 
และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (2) คิดนอกกรอบ (Entrepreneurial Mindset) ในการแก้ปัญหา
บางอย่าง รูปแบบวิธีการเดิม ๆ อาจไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาได้ ดังนั้นผู้น าที่มีความแตกต่าง อาจ
ต้องคิดนอกกรอบจากระเบียบวิธีเดิม ๆ (3) ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์และ
วัฒนธรรมองค์กร (Champion of Purpose-Driven Strategy and Culture) การท างานในองค์กร
ที่มีความหลากหลายจ าเป็นจะต้องมีการวัดและประเมินผล และจัดล าดับความส าคัญของงานรวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างด้วย (4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) ผู้น าที่มีความ
หลากหลายต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา
องค์กร 
  2.2.3.8  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Taylor 
  Taylor (2014) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีความหลากหลาย ซึ่ งจะ
น าไปสู่การประสบความส าเร็จ 5 ประการได้แก่ (1) มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง 
(Visible and Strong Support from the Top) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องเข้าใจปัญหาและให้
การสนับสนุนการท างานจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง และเข้าใจถึงปัจจัยพ้ืนฐาน วัฒนธรรมที่ จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (2) มีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปสู่จุดหมาย (Adequate Resources to 
Reach Its Goals) ทรัพยากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญซึ่งจะเป็นตัวแปรน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
หรือกระบวนการท างาน ดังนั้นผู้น าที่มีความหลากหลายต้องเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรและ
จัดหาให้เพียงพอ (3) สร้างความรับผิดชอบ (Accountability Built-In) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้อง
มีความรับผิดชอบ และสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อหน้าที่ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรขององค์กร
(4) สร้างการมีส่วนร่วม (Wide Involvement) ผู้น าที่มีความหลากหลายต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง โดยให้สมาชิกหรือบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ (5) ก าหนดกรอบเวลาใน
การด าเนินงาน (Timeline) ภาวะผู้น าที่มีความหลากหลายต้องรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
โดยให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้ 
  2.2.3.9  องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” ตามทัศนะของ Cincotta 
  Cincotta (2015) ให้ทัศนะว่าการน าองค์กรเปรียบเสมือนการปูเส้นทางสู่อนาคต และ
การบริหารจัดการองค์ก็มักจะพบความหลากหลายในองค์กรทั้งระบบการท างาน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม และสังคม ผู้น าจึงต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย (1) มีวิธีสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในความหลากหลายที่เป็นองค์รวม 
(Recognizing the Shift in Global Understanding of Diversity and Inclusion) (2) ส ร้ า ง
บรรยากาศการท างานที่ เป็นองค์รวม (Build an Inclusive Environment) ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกัน (3) มีการด าเนินการและการ
ประเมินที่หลากหลาย (Use Multiple Practice and Measure) การส่งเสริมการท างานที่หลากหลาย
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เพ่ือพัฒนาและคงไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (4) สร้างความมั่นใจในผู้น า
ต้นแบบที่มีความหลากหลายและเป็นองค์รวม (Ensure Leaders Model Diversity and Inclusion) 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่มีความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของมีความ
หลากหลาย จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 9 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1) มีการบูรณาการ (Integration) องค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ (1) มีการบูร
ณาการความหลากหลายทุกกระบวนการท างาน (Integrate Diversity into all Process) (2) มี
ความสามารถในการบริหารจัดการความแตกต่าง (Ability to Manage Differences) (3) มีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ (Support Flexible Work Arrangement) 
 2) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
(1) จัดกระบวนการท างานร่วมกัน (Manage Work-Group Processes) (2) สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
มีส่วนร่วม (Create a High-Engagement Culture) (3) สร้างการมีส่วนร่วม (Wide Involvement) 
4) สร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นองค์รวม (Build an Inclusive Environment) 
 3) มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ (1) มีทรัพยากรเพียงพอ (Adequate Resources) (2) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างาน (Provide the Tools to Do the Jobs) (3) สนับสนุนด้านทรัพยากรและจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม (Sponsor Employee Resource Groups and Mentoring Programs) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 3 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหตุ: ผู้ศึกษาได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.1-2.2.9 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.4  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความหลากหลาย” 
 

องค์ประกอบของมีความหลากหลาย 2.
2.1

 

2.
2.2

 
2.

2.3
 

2.
2.4

 
2.

2.5
 

2.
2.6

 
2.

2.7
 

2.
2.8

 
2.

2.
9 

รว
ม 

1. การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) /  /   /  / / 5 
2. มีการบูรณาการ (Integration)  /  / /     3 
3. มีการจัดการทรัพยากร  
(Resource Management) 

/   /    /  3 

4. มีความรับผิดชอบ (Accountability)  /  /    /  3 
5. ให้บทบาทในการท างาน (Offer Quality Role 
Model) 

/   /      2 

6. เคารพความแตกต่างของบุคคล (Respecting the 
Differences) 

  /  /     2 

7. มีการด าเนินการและการประเมินที่หลากหลาย 
(Use Multiple Practice and Measure) 

   /     / 2 

8. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners)      / /   2 
9. สร้างแรงจูงใจเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Motivate in 
Accord with Needs/Goals) 

/         1 

10. สร้างความช านาญและความน่าเชื่อถือ (Establish 
Personal and Professional Credibility)  

/         1 

11. มีมิติที่หลากหลายในการท าง าน (Different 
Dimensions) 

 /        1 

12. มีความหลากหลายในภาพลักษณ์ (Cosmetic 
Diversity) 

 /        1 

13. การเปิดโอกาสในการท างาน (Recruit and 
Promote from Diverse Pools of Candidates) 

   /      1 

14. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น า (Provide 
Leadership Education) 

   /      1 

15. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้านความหลากหลาย 
(Chief Diversity Officer Position 

   /      1 

16. มีความยุติธรรม (Justice)     /     1 
17. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Accepting 
the Differences) 

    /     1 

18. การท าข้อตกลงร่วมกัน (Commitment)      /    1 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมีความหลากหลาย 2.
2.1

 

2.
2.2

 
2.

2.3
 

2.
2.4

 
2.

2.5
 

2.
2.6

 
2.

2.7
 

2.
2.8

 
2.

2.
9 

รว
ม 

19. ความกล้าหาญ (Courage)      /    1 
20. มีความรู้ความเข้าใจ (Cognizance)      /    1 
21. มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น วั ฒ น ธ ร ร ม  (Cultural 
Intelligence) 

     /    1 

22. มีความฉลาดทางอารมณ์สูง (High Emotional 
Intelligence) 

      /   1 

23. คิดนอกกรอบ (Entrepreneurial Mindset)       /   1 
24. ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์และ
วัฒนธรรมองค์กร (Champion of Purpose-Driven 
Strategy and Culture) 

      /   1 

25. มีความเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง 
(Visible and Strong Support from the Top) 

       /  1 

26. ก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน (Timeline)        /  1 
27. มีวิธีสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในความหลากหลาย
ที่ เป็นองค์รวม (Recognizing the Shift in Global 
Understanding of Diversity and Inclusion) 

        / 1 

28. สร้ า งความมั่ น ใจ ในผู้ น าต้ นแบบที่ มี คว าม
หลากหลายและเป็นองค์รวม (Ensure Leaders 
Model Diversity and Inclusion) 

        / 1 

29. มีความสามารถในการบูรณาการ ( Integrating 
Characteristic) 

    /     1 

รวม 5 4 2 8 5 6 4 5 4 43 
  
 จากตารางที่2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีความหลากหลาย พบว่า มี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 29 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถ่ีสูงตั้งแต่ 3 ขึ้นไปเพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีการบูรณาการ (Integration) 
 องค์ประกอบที่ 3 มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) 
 องค์ประกอบที่ 4 มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
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 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “มีความหลากหลาย” ดังภาพที่ 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดของ “มีความหลากหลาย” 
 
 จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดของ “มีความหลากหลาย” ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) (2) มี
การบูรณาการ ( Integration Diversity) (3) มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) 
(4) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
  2.2.4.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “การสร้างความร่วมมือ (Collaboration)” 
  Hill (2016) ให้ความหมายว่า การสร้างทีมในการท างาน โดยการระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท างาน ทั้งการสื่อสารและการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากทุกระดับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่เฉพาะ
เพียงแต่หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้อ านวยการขององค์กรเท่านั้น 
  Ibarra and Hansen (2011) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการประสานงานกับทุก
ภาคทุกส่วนในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งด้านบุคคล งบประมาณ ข้อมูล ความรู้ และทักษะ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและสานพลังในการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร 
  Maynard (2016) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการกลุ่มในการสร้างหรือค้นหา
แนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ ซึ่งจ าท าให้เกิดแนวคิดหรือมุมมองที่แตกต่าง ความ
ร่วมมือน ามาซึ่งนวัตกรรมและความส าเร็จขององค์กร การสร้างความร่วมมือในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ดังนั้นผู้น าจึงต้องมีศักยภาพในการสื่อสารแนวคิด ยุทธวิธีในการด าเนินงานที่ชัดเจน และพร้อมที่จะ
ยอมรับฟังแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจากผู้ร่วมงาน 
  Rabinowitz (n.d.) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับบุคคล เพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานขององค์กร โดย
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ รวมถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้รู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน 

มีความหลากหลาย 
(Diversity) 

การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 

 
มีการบูรณาการ (Integration) 

มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) 

มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
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  Rouse (2016) ให้ความหมายว่า การท างานร่วมกันของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้น าจะต้องมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือ และมี
ศักยภาพในการสื่อสารทั้งการสื่อสารโดยตรงและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น การสื่อสารผ่านระบบคลาวน์ โน้ตบุ๊ก แทบเล็ตสมาร์ท
โฟนแอพพลิเคชันทางด้านธุรกิจ เป็นต้น  
 จากนิยามของการสร้างความร่วมมือตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
ว่า หมายถึง การสร้างทีมในการท างาน โดยการใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการประสานงานจากทุกภาค
ส่วนภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัว
บ่งชี้ คือ (1)มีการสร้างทีมในการท างาน (2) มีทักษะการสื่อสารเพ่ือการประสานงาน (3) มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
  2.2.4.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีการบูรณาการ (Integration)” 
  Duggan (2017) กล่าวว่า “คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้น านั้นจะต้องเอาใจใส่ต่อบุคลากร
และผลิตภัณฑ์ขององค์กร ซึ่งการด าเนินงานขององค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้น า
จะต้องค านึงถึง เช่น เทคนิค ทักษะการบริหารจัดการ การวิเคราะห์สถานการณ์ การปฏิบัติการ เป็น
ต้น” และให้ความหมายของมีการบูรณาการว่า หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้าน
บุคลากร กระบวนการท างาน ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานขององค์กร 
  Shambaugh (2017) กล่าวว่า “ในแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม ค่านิยม และเพศที่
แตกต่างกัน ผู้น าจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร” และให้ความหมายของมี
การบูรณาการว่า หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการสร้างสมดุลในการท างาน ผสานทั้งด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร กระบวนการท างาน และปัจจัยที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 
  Herndon (2017) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการบูรณาการเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ ร่วมกันวางแผน แก้ไขปัญหา และความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยการจัดการกับความไม่เป็นระบบระเบียบในการท างาน มีกระบวนการท างานที่กระชับ 
สร้างสรรค์เพ่ือความส าเร็จ และขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง 
  Schmidt (2008) ให้ความหมายว่า การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จโดยการมองข้าสิ่งที่ปิดกั้น ผู้น าจึงต้องมีความสามารถในการบูรณาการทั้งการสื่อสาร การ
สร้างแรงบันดาลใจ การผสมผสานความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว มองข้ามความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม เชื้อชาติ และพวกพ้อง ดังนั้นผู้น าจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวบนความหลากหลายโดย
การให้บุคลากรมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรม 
  Hatala (n.d.) ให้ความหมายว่า การหลอมรวมความหลากหลายในตัวตน องค์กร และ
กระบวนการด าเนินงานให้เป็นองค์รวม กล่าวคือ ศักยภาพของผู้น าในการสร้างความตระหนักให้เกิด
การยอมรับและสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนผล กระตุ้นพัฒนาขีดความสามารถ
ในการท างาน 
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 จากนิยามของมีการบูรณาการตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีการบูรณาการ (Integration)เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการบูรณาการ หลอมรวมความหลากหลายทั้งด้านบุคลากร วัฒนธรรม สังคม องค์
ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างสมดุลในการด าเนินงานและแรงบันดาลใจให้สามารถ
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ตัวบ่งชี้ คือ (1)มีความสามารถในการ บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการ (2) สร้างสมดุลในการ
ท างาน (3) สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
  2.2.4.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีการจัดการทรัพยากร (Resource 
Management)” 
  Smith (2014) ให้ความหมายว่า การบริหารจัดการบุคคล กระบวนการ และวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานนั้นจะต้อง
มีการประเมินผลเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและจูงใจให้เกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจน 
จัดล าดับความส าคัญ และตระหนักถึงความเสี่ยง 
  Majeed (2017) ให้ความหมายว่า เป็นการวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
ในการด าเนินงาน เพ่ือความสะดวกและเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงบประมาณของ
องค์กร การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
ผู้น าจะต้องให้ความส าคัญและจัดให้มีการประเมินการใช้ทรัพยากรโดยการจัดท ารายการทรัพยากรที่
ต้องการใช้ทั้งหมดในการด าเนินงานและจัดท ารายการสั้น ๆ หรือเฉพาะส าหรับการน าทรัพยากรมาใช้ 
  Kelly (2015) กล่าว่า “การบริหารจัดการทรัพยากรอาจจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากส าหรับหลาย ๆ 
คน แต่หากมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า” และให้
ความหมายของมีการจัดการทรัพยากรว่า หมายถึง การวางแผนเพื่อสร้างทางเลือกหรือคัดสรรทรัพยา
กรที่เหมาะสม สมดุล ความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดสรร
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน การวางตัวบุคคลที่เหมาะสม การจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรตาม
โครงการ และท่ีส าคัญจะต้องมีความโปร่งใสในการจัดสรรทรัพยากร 
  Trammell (2013) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเป้าหมายของ
องค์กรในการด าเนินงาน ดังนั้นการด าเนินงานขององค์กรไม่เพียงแต่จะมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีแต่
ควรจะมีแผนระยะ 3-5 ปี เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรถึงผลประโยชน์และการเจริญเติบโต
ขององค์กร ดังนั้นผู้น าจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดวางตัวบุคคลและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพ 
  Harrin (2015) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรว่า หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการเพ่ือความส าเร็จ และความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับงาน กระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ การมีปฏิทินก าหนดการใช้ทรัพยากร การใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บและบริการข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากร การตรวจสอบจัดท าการใช้ทรัพยากร และการแบ่งหมวดหรือประเภทของทรัพยากรเพ่ือ
สะดวกในการใช้ 
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 จากนิยามของมีการจัดการทรัพยากรตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) เพ่ือการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งด้านการบริหารจัดการบุคคล งบประมาณ 
และกระบวนการ เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า เหมาะสม และสมดุล 
สามารถประเมินตรวจสอบได้ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ 
คือ (1)มีการวางแผนการใช้ทรัพยากร (2) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (3) มีการประเมิน
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร 
  2.2.4.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความรับผิดชอบ (Accountability)” 
  Hyatt (2012) ให้ความหมายว่า การยอมรับในหน้าที่ที่รับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานทั้งดีและไม่ดี มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือแก้ไขปรับปรุง เติมเต็มและเพ่ิมศักยภาพของ
กระบวนการท างานลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผู้น าที่มีความรับผิดชอบจะเอาชนะต่อปัญหาและ
อุปสรรคในทุกสถานการณ์ และมีพลังขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง 
  Hopkin (2013) กล่าวว่า “โลกทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่พยายามหลีกเลี่ยงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการท างาน เมื่อเกิดความผิดพลาดก็มักจะกล่าวอ้างหรือโทษสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว” และ
ให้ความหมายของมีความรับผิดชอบว่า หมายถึง การยอมรับในหน้าที่ที่ รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลิตผล
ตามที่คาดหวังทั้งดีและไม่ดี โดยไม่ต าหนิผู้อ่ืนหรือโทษสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ผู้น าที่มีความรับผิดชอบ
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และมีความรู้ในการ
บริหารจัดการ 
  Loew (2014) ให้ความหมายว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานใน
ทุกสถานการณ์ ผู้น าที่มีความรับผิดชอบจะไม่ต าหนิผู้อ่ืนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน แต่หาก
จะท าหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นโดยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากรในองค์กร ประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ และยังเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา ไขว่คว้าหา
โอกาส ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  Cincotta (2015) ผู้อ านวยการสูงสุดด้านการตลาดของ SAP ให้ความหมายว่า 
กระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งกิจกรรมและหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังนั้นผู้น าจึงต้องสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากร โดยไม่ต าหนิผู้ร่วมงาน เป็นแบบอย่างที่ดี สื่อสารให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
  Dann (n.d.) ผู้บริหารสูงสุดของ Professional Growth System ให้ความหมายว่า 
การรับผิดชอบต่อการกระท าหรือค าพูดของตนเอง และความรับผิดชอบในการด าเนินงานที่ได้รับ
มอบหมาย ฉะนั้นผู้น าจะต้องมอบหมายงานอย่างชัดเจน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงการประเมินตนเองในการด าเนินงานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรในองค์กร 
  Molinaro (2017) ผู้ อ า น วยกา รด้ านกา รจั ดก าร ขอ ง  The Adecco Group ใ ห้
ความหมายว่า ศักยภาพของผู้น าที่แสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการท างาน ความมุ่งมั่นต่อหน้าที่
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ที่รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 จากนิยามของมีความรับผิดชอบตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความรับผิดชอบ (Accountability) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า 
หมายถึง การยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง การ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน รวมถึงความสามารถของผู้น าในการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
บ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1)ยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง (2) 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (3) มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน (4) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของมีความหลากหลายใน 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การสร้างความร่วมมือ (2) มี
การบูรณาการ (3) มีการจัดการทรัพยากร (4) มีความรับผิดชอบ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความหลากหลาย” 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
การสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) 

การสร้างทีมในการท างาน โดย
การใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
ประสานงานจากทุกภาคส่วน
ภายในองค์ กรและภายนอก
องค์กร และการเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และการแก้ ไขปัญหาในการ
ด าเนินงาน 

1)มีการสร้างทีมในการท างาน  
2) มีทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
ประสานงาน  
3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

มีการบูรณาการ 
(Integration) 

ความสามารถในการบูรณาการ 
หลอมรวมความหลากหลายทั้ง
ด้านบุคลากร วัฒนธรรม สังคม 
องค์ความรู้  และกระบวนการ
บริหารจัดการ เพ่ือสร้างสมดุลใน
การด าเนินงานและแรงบันดาลใจ
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

1)มีความสามารถในการบูรณา
การกระบวนการบริหารจัดการ  
2) สร้างสมดุลในการท างาน  
3) สร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน 

ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 
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องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
มีการจัดการทรัพยากร 
(Resource 
Management) 

การวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้ านการบริหารจัดการบุคคล 
งบประมาณ และกระบวนการ เพื่อ
ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ที่ มี  
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่ า 
เหมาะสม และสมดุล สามารถ
ประเมินตรวจสอบได้ 

1) มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร  
2) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
3) มีการประเมินตรวจสอบการ
ใช้ทรัพยากร 

มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

กา ร ยอม รั บ ในห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ร ว ม ถึ ง
ความสามารถของผู้ น า ในการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1) ยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
3) มี ก า ร ม อบ ห ม า ย ง า น ที่
ชัดเจน  
4) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 

 
 2.2.5  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” (Developing Leaders) 
  2.2.5.1  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ ชัชวาล อรวงศ์
ศุภทัต 
  ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552) ได้รวบรวมลักษณะของผู้น าที่ดี ที่สามารถเป็นผู้น าที่สร้าง
และพัฒนาผู้น า โดยมีลักษณะดังนี้ (1) สร้างเครือข่าย (Networking) คือการพยายามเข้าสังคม เพ่ือ
จะได้พบปะกับบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการไป
เยี่ยมเยียน พูดคุยทางโทรศัพท์ ให้ความร่วมมือในสิ่งที่เขาร้องขอ ให้ความสนใจ เข้าร่วมการประชุม
ต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญ (2) การให้การสนับสนุน (Supporting) คือการที่ผู้น าให้ความ
สนใจและความเป็นเพ่ือนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เห็นใจ 
และให้การสนับสนุนให้ผู้ที่มีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟังการปรับทุกข์และปัญหาต่าง ๆ 
รู้ความสนใจของคนอ่ืน พยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพ (3) การขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน (Managing Conflict and Team 
Building) คือ การกระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ผลักดัน
ให้มีการสร้างทีมงานและความร่วมมือ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การและ
ทีมงาน (4) บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือ บทบาทในการติดตามดูแลการด าเนินการและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ท าได้โดยการติดตามดูความก้าวหน้า และคุณภาพของการปฏิบัติงาน ดู
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในแต่ละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาส ารวจความต้องการ
และค่านิยมของลูกค้า ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมองค์การที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
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ด าเนินการและโอกาสต่าง ๆ (5) บทบาทการให้ข้อมูล (Informing) โดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและ
ผลการตัดสินใจที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่จ าเป็น ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ และวิธีการที่จะเพ่ิมพูนภาพพจน์ หรือชื่อเสียงที่ ดีของ
องค์การ (6) การสร้างความชัดเจน (Clarifying) คือการที่ผู้น าต้องสร้างความชัดเจนในภาระหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของงานต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ให้ค าชี้แนะวิธีการท างานและความ
รับผิดชอบต่องานนั้น เน้นวัตถุประสงค์ของงาน ก าหนดเวลาในการท างานและความคาดหวังต่อ
ผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างชัดเจน (7) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ (Planning 
and Organizing) คือบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาว และ
กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เสนอ
กิจกรรมทุกขั้นตอนของการด าเนินการของโครงการต่าง ๆ จัดแบ่งทรัพยากรตามล าดับความส าคัญ
ของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในองค์การ (8) บทบาทในการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
หรือผลของปัญหาต่องาน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดการ
แก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น (9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and 
Delegating) คือบทบาทในการที่จะต้องไต่ถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อพวกเขา กระตุ้นให้เสนอแนะวิธีการปรับปรุง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานที่ส าคัญและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง (10) บทบาท
ในการสร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ค่านิยม อันท าให้
คนปฏิบัติงานตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการท างานและยอมรับในวัตถุประสงค์ของงาน ชักจูงให้
บุคคลต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมทั้งการก าหนดพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน (11) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (Recognizing 
and Rewarding) 
  2.2.5.2  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Prive 
  Prive (2012) นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง
บริษัท Forb ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าว่าประกอบด้วย  (1) ความ
ซื่อสัตย์ (Honesty) (2) มอบหมายงาน (Delegation) (3) การสื่อสาร (Communication) (4) ความ
มั่นใจในตนเอง (Confidence)  (5) ข้อตกลง (Commitment)  (6) มองโลกในแง่ดี  (Positive 
Attitude) (7) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (8) ปฏิภาณไหวพริบ (Intuition) (9) สร้างแรง
บันดาลใจ (Inspire) (10) มีวิธีการ (Approach) 
  2.2.5.3  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Buj 
  Buj (2012) ได้รวบรวมสุดยอดวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะภาวะของผู้น าว่ามีดังนี้ (1) มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจน และท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นความส าคัญของพันธกิจและเป้าหมายเช่นเดียวกับผู้น า (2) รู้จักใช้ความรู้และ
พรสวรรค์ (Know and Utilize Your Strengths and Gifts) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องรู้จักใช้
ความรู้และพรสวรรค์ที่มีในตนเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุด (3) ท าให้เกิดความคลั่งไคร้ (Be 
Passionate) เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้น าที่จะท าให้ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาท างานให้
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บรรลุจุดมุ่งหมายโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้อยากที่จะท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ (4) มีศีลธรรม (Moral) 
ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องมีศีลธรรมและคุณค่าที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อและ
ศรัทธา (5) ท าเป็นตัวอย่าง (Roll Model) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
(6) ก าหนดเป้าหมายและท าตามแผน (Set Definitive Goals and Follow Concrete Action 
Plans) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องรู้เป้าหมายและวิธีการที่ไปยังเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน (7) มี
ทัศนคดีที่ดี (Positive Attitude) การมีทัศนคติที่ดีเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้น า เพราะคน
ส่วนมากย่อมไม่ชอบผู้น าที่มีความคิดติดลบ (8) มีทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
หรือทักษะปฏิบัติไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (9) สร้างแรงจูงใจ (Motivate) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น า
ต้องสามารถจูงใจ ปลุกเร้าผู้อ่ืนให้มีพลังในการท างานได้ดี (10) เรียนรู้จากความผิดพลาด  (Failure) 
ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องไม่จมปลักกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแต่ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดใน
อดีตเพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จในอนาคต (11) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Learning and Improve ) 
ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  2.2.5.4  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Sanborn 
  Sanborn (2013) นักพูด นักเขียน และเป็นประธานบริษัท Sanborn & Associates 
Inc.กล่าวถึงการสร้างและพัฒนาผู้น าว่าต้องมีลักษณะดังนี้ (1) รักษาสัญญา (Keep Promises) ผู้น าที่
สร้างและพัฒนาผู้น าต้องรักษาสัญญาของตนเองและอย่าสัญญาหรือให้ความหวังใด ๆ ถ้าคิดว่าสิ่งนั้น
คุณไม่สามารถท าได้ (2) สร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเกรงขาม ( Dress to Influence) ผู้น าที่สร้างและ
พัฒนาผู้น าต้องรู้จักสร้างภาพลักษณ์ของตนให้น่าเกรงขามแม้กระทั่งการแต่งกาย อย่าแต่งกายเพียง
เ พ่ือให้ เกิดความพอใจแต่แต่ งกายเ พ่ือให้ดูน่า เกรงขามในสายตาของคนอ่ืน  (3) อยากให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อคุณและคนอ่ืนอย่างไรจงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น (Treat Your Team as 
You Expect Them to Treat Customers) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาหากต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนเช่นไร ก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างที่อยากให้เขาปฏิบัติตอบ (4) เปิดเผย
ข้อตกลง (Show Your Commitment to Personal Growth) หากมีเงื่อนไขหรือข้อตกลง ๆ ที่
ต้องการให้รับทราบร่วมกัน ผู้น าที่สร้างและพัฒนาต้องเปิดเผยหรือประกาศข้อตกลงนั้น ๆ อย่าง
เปิดเผย (5) ถามก่อนไม่ต้องรอให้รายงาน (Ask Rather than Wait for Feedback) ในบางครั้งการ
รอให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานผลการด าเนินงาน อาจล่าช้าไม่ทันการ ผู้น าที่สร้างและพัฒนาต้องรู้จักที่
จะถามหรือถามเพ่ือต้องการที่จะเรียนรู้ 
  2.2.5.5  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Searcy 
  Searcy (2013) 4 Ways to Build Leaders, Not Followers ประกอบด้วย (1) ก าหนด
ขอบเขตในการท างาน (Territory and Clear Borders) ผู้น าที่สร้างผู้น าต้องก าหนดขอบเขตในการ
ท างานว่าจะท ามากน้อยเพียงไร เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะและความสามารถของตนและบุคคล
อ่ืน (2) เป้าหมายคือสิ่ งส าคัญ (Objectives Bigger than Their Own Performance) มากกว่า
ประสิทธิภาพการท างานคือการท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) เวลาเป็นสิ่งส าคัญ (Due Dates 
Faster than what is Reasonable) ในการท าภารกิจใด ๆ การเลือกเวลาที่เหมาะสมและท าตาม
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ก าหนดเป็นสิ่งจ าเป็น (4) ก้าวย่างอย่างมั่นคง (Stair-Stepping Their Development) การพัฒนา
ตนเองและผู้อ่ืนต้องเป็นไปตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง 
  2.2.5.6  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Hall 
  Hall (2013) ได้กล่าวถึง 12 สิ่งที่ผู้น าที่สามารถสร้างทีมงานที่มหัศจรรย์ 12 Simple 
Things a Leader Can Do to Build A Phenomenal Team ประกอบด้วย (1) อย่าปล่อยปละ
ตั้งแต่แรกเริ่ม (Don’t Settle for Mediocre) ผู้น าที่สามารถสร้างผู้น าได้ต้องมีความเข้มงวดกวดขัน 
ไม่ปล่อยละเลยผู้ใต้บังคับบัญชาจนเคยตัว (2) เป็นนักคิด (Be a Thought Leader) ผู้น าที่พัฒนาผู้น า 
ต้องเป็นนักคิดอยู่เสมอ (3) ความไว้ใจเป็นสิ่งส าคัญ (Trust is Crucial) ความไว้วางใจในตัวผู้น าหรือ
ในกลุ่มงานเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าให้มี (4) เงินไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุด (Forget the Money at First) การ
สร้างผู้น าหรือภาวะผู้น าไม่ควรจะตัดสินคุณค่าด้วยตัวเงินแต่เป็นคุณค่าด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคัญ (5) ไม่
มองข้ามเรื่องส าคัญในชีวิต (Personal Lives are Important) ในการบริหารงานบุคลากรที่
หลากหลายการที่ผู้น าไม่มองข้ามเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญในชีวิตของพวกเขา เช่น วันเกิด วัน
แต่งงาน เป็นต้น ย่อมน ามาซึ่งความรักและศรัทธาในตัวผู้น า (6) ปรับปรุงระบบการท างานอยู่เสมอ 
(Maintain Systematic Processes) การปรับปรุงระบบการท างานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ผู้น าควรมีเพ่ือกระตุ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น (7) ความต่างน ามาซึ่ง
นวัตกรรม (Diversity Brings Innovation) ผู้น าที่พัฒนาผู้น าต้องไม่ปฏิเสธความต่างของปัจเจกบุคคล 
เพราะนั่นอาจเป็นสิ่งใหม่ท่ีจะสร้างสรรค์หรือน ามาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็เป็นได้ (8) ท าตัวให้คุ้นเคยกับ
คนอ่ืน (It’s Okay to be Friends) การท าตัวให้คุ้นเคยหรือเป็นเหมือนเพ่ือนกันในที่ท างาน ผู้น าที่ไม่
ถือตัวจนเกินไปย่อมสร้างบรรยากาศในการท างานได้เป็นอย่างดี (9) การบริหารงานบุคคล (Play to 
People’s Strengths) ผู้น าที่สามารถสร้างภาวะผู้น าให้กับบุคคลอ่ืนได้ต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและต้องสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาไปด้วยกัน (Great 
Teams Read Together) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้
ตามอยู่เสมอ โดยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (11) กล้าลงทุน
ก่อน (Invest in Your First Five Hires) ในเบื้องต้นของการจ้างงานหรือการท างานผู้น าต้องกล้าที่จะ
ลงทุนพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นและส่งเสริมให้เป็นบุคลการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เขาเหล่านั้นถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป (12) ให้รางวัล (Give Recognition) ผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้อง
รู้จักที่จะให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจแก่บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานประสบความส าเร็จหรือท าใน
สิ่งที่ยิ่งใหญ่และใช้โอกาสนี้ในการสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้กับคนอ่ืน ๆ ให้เอาแบบอย่าง 
  2.2.5.7  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Harkins 
  Harkins (2014) ให้ทัศนะเกี่ยวกับผู้น าที่เป็นนักสร้างและพัฒนาผู้น า ดังนี้ (1) ท าทุก
อย่างให้ดูง่ายดาย (Define a Very Clear Picture of the Future) ผู้น าที่สามารถสร้างผู้น าได้ต้อง
ท าให้ผู้ตามเห็นภาพในการท างาน ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ (2) ฉลาด (Be Genuine) ความ
ฉลาดเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานในตัวผู้น าที่ต้องมี (3) ถามอย่างสร้างสรรค์ (Ask Good Questions) 
การใช้ค าถามอย่างสร้างสรรค์ท าให้ผู้ตอบมีความยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือบอกข้อบกพร่องของ
การปฏิบัติตามข้อเท็จจริง (4) คุยได้ทุกเรื่อง (Talk About Things-Even the Hard Things) ภาวะ
ผู้น าที่พัฒนาผู้น าต้องสามารถคุยกับทุกคนได้โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นเรื่องอะไร  (5) ปฏิบัติตามข้อตกลง 

http://www.forbes.com/sites/johnhall/
http://www.forbes.com/sites/johnhall/
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(Follow Through on Commitments) การปฏิบัติตามกติกา หรือข้อตกลงของผู้น า ย่อมสร้างความ
รักและศรัทธาในตัวของผู้น าท าให้ผู้ตามอยากเอาเป็นแบบอย่าง (6) ให้เกียรติผู้ อ่ืน (Let Others 
Speak First) การให้เกียรติบุคคลอ่ืนก่อน เป็นมารยาทที่มีในตัวของผู้น าที่จะสร้างภาวะผู้น า (7) เป็น
นักฟังที่ดี (Listen) การเป็นนักฟังที่ดีของผู้น า ย่อมท าให้ได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริง (8) ชักจูงให้
ปฏิบัติ (Face Up to Non-Performing Players) ปัญหาในการท างานของบุคลากรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผู้น าต้องแก้ไขให้คนเหล่านั้นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ดีอย่างเต็มที่เต็มก าลัง  (9) ท างานให้มีความสุข 
(Have Fun, But Never at Others’ Expense) การท างานให้มีความสุขย่อมท าให้ลดความกดดัน
และสร้างบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้ น  (10) มั่นใจและน่าเชื่อถือ (Be Confident and 
Dependable) ผู้น าที่พัฒนาและสร้างผู้น าต้องมีความมั่นใจในตนเองและมีความน่าเชื่อถือในสายตา
ของผู้อื่น  
  2.2.5.8  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Abazov 
  Abazov (2015) ได้เขียนบทความเรื่องวิธีสร้างทักษะภาวะผู้น า โดยได้สรุปลักษณะของ
การพัฒนาภาวะผู้น าว่า มีดังนี้ (1) การฝึกฝน (Practice) คนทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้น าได้ถ้าได้รับ
การฝึกและฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้น า (2) รู้จักท างานเป็นทีม (Team Work) ผู้น าที่สุดยอดส่วนมากมา
จากการที่รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน (3) มีแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับตัวผู้น า
และผู้ตาม ดังนั้นผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นได้ 
(4 )  มีความเพียร (Keep Moving Forward) การฝึกฝน และเพียรพยามต่อไปให้ส าเร็จเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญท่ีผู้น าพึงมี 
  2.2.5.9  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Göksoy 
  Göksoy (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่สร้างผู้น าในสถาบันการศึกษาว่ามี
องค์ประกอบดั งนี้  (1) พัฒนากระบวนการสร้ า งภาวะผู้ น า  ( Developmental Process of 
Leadership Approaches)  (2 ) ใช้แนวทางสมัยใหม่และกระจายความเป็นผู้น า  ( Modern 
Leadership Approaches and Distributed Leadership) (3) กระจายความเป็นผู้น า (Distributed 
Leadership)  
  2.2.5.10  องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ตามแนวคิดของ Klumpp 
  Klumpp (n.d.) ได้รวบรวมลักษณะของผู้น าที่สร้างและพัฒนาผู้น าว่ามีดังนี้ (1) จัดการ
แนวความคิด (Organizing Ideas) (2) ล าดับความส าคัญ (Setting Priorities) (3) แยกแยะงาน 
(Clearly Defining Tasks) (4) มอบหมายงานที่ เ ข้ า ใจ  (Delegating “Segments” that Make 
Sense) (5) มอบพันธกิจให้เหมาะกับคน (Matching the Person with the Task) (6) ให้คนท างาน
ตามพันธกิจ (Expecting the Person to Do the Task) (7) ให้ผู้ปฏิบัติ งานตัดสินใจในงานที่
เกี่ยวข้อง (Expecting the Person to Make the Decisions which Relate to the Task) (8) ให้
ทรัพยากรและฝึกอบรม (Providing Resources and Training) (9) แม่นย าและซื่อตรง (Providing 
Accurate, Honest Feedback) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวมานั้น 
ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น 

https://www.topuniversities.com/users/rafis-abazov-0
https://www.topuniversities.com/users/rafis-abazov-0
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เพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  รักษาสัญญา (Keep Promises) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ ข้อตกลง 
(Commitment) ปฏิบัติตามข้อตกลง (Follow Through on Commitments) ก าหนดขอบเขตใน
การท างาน (Territory and Clear Borders) ให้คนท างานตามพันธกิจ (Expecting the Person to 
Do the Task) 
 2.  สร้างแรงจูงใจ (Motivating) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ บทบาทใน
การสร้างแรงจูงใจ (Motivating) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล (Recognizing and 
Rewarding) สร้างแรงจูงใจ (Motivate) ไม่มองข้ามเรื่องส าคัญในชีวิต (Personal Lives are 
Important) ให้รางวัล (Give Recognition) มีแรงจูงใจ (Motivation) 
 3.  มอบหมายงาน (Delegation) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ บทบาทใน
การปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and Delegating) การบริหารงานบุคคล (Play to 
People’s Strengths) จัดคนให้เหมาะกับงาน (Matching the Person with the Task) 
 4.  มีทัศนคดีทางบวก (Positive Attitude) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
มองโลกในแง่ดี (Positive Attitude) ความไว้ใจเป็นสิ่งส าคัญ (Trust is Crucial) มีทัศนคดีที่ดี  
(Positive Attitude) อิสระในการตัดสินใจ (Freedom to Make Decision) ให้ผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจ
ในงานที่เก่ียวข้อง (Expecting the Person to Make the Decisions which Relate to the Task) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์6โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหตุ: ผู้ศึกษาได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.3.1-2.3.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.6  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” 
 

องค์ประกอบของสร้างและพัฒนาผู้น า 2.
3.1

 

2.
3.2

 

2.
3.3

 

2.
3.4

 

2.
3.5

 

2.
3.6

 

2.
3.7

 

2.
3.8

 

2.
3.9

 

2.
3.1

0 

รว
ม 

1. รักษาสัญญา (Keep Promises)  / /  /  /  /  5 
2. สร้างแรงจูงใจ (Motivating) /   /  / /    4 
3. มอบหมายงาน (Delegation) / /    /    / 4 
4. มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude)  /  /  /    / 4 
5. ท างานเป็นทีม (Team Work) /     / /    3 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  /    /    / 3 
7. การติดตาม (Monitoring) /     /     2 
8. ให้ทรัพยากรและฝึกอบรม  
(Providing Resources and Training) 

       /  / 2 

9. มีทักษะการสื่อสาร  
(Communication Skills) 

 /  /       2 

10. การสร้างความชัดเจน (Clarifying)  /   /       2 
11. ท าตัวให้คุ้นเคยกับคนอื่น  
(It’s Okay to be Friends) 

     / /    2 

12. การวางแผนและจัดองค์การ  
(Planning and Organizing) 

/     /     2 

13. มีศีลธรรม (Moral)  /  /       2 
14. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire)  /  /       2 
15. เป้าหมายคือสิ่ งส าคัญ (Objectives 
Bigger Than Their Own Performance) 

   / /      2 

16. ปฏิภาณไหวพริบ ( Intuition) ฉลาด 
(Be Genuine) 

 /     /    2 

17. พัฒนากระบวนการสร้างภาวะผู้น า 
(Developmental Process of 
Leadership Approaches) 

        /  1 

18. กระจายความเป็นผู้น า  
(Distributed Leadership)  

        /  1 

19. ใช้แนวทางสมัยใหม่  
(Modern Approaches)  

        /  1 

20. เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
(Learning And Improve ) 

   /       1 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของสร้างและพัฒนาผู้น า 2.
3.1

 

2.
3.2

 

2.
3.3

 

2.
3.4

 

2.
3.5

 

2.
3.6

 

2.
3.7

 

2.
3.8

 

2.
3.9

 

2.
3.1

0 

รว
ม 

21. สร้างเครือข่าย (Networking) /          1 
22. การให้การสนับสนุน (Supporting) /          1 
23. บทบาทการให้ข้อมูล (Informing) /          1 
24. บทบาทในการแก้ปัญหา  
(Problem Solving) 

/          1 

25. ความมั่นใจในตนเอง (Confidence)  /         1 
26. มีวิธีการ (Approach)  /         1 
27. สร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเกรงขาม  
(Dress to Influence) 

  /        1 

28. อยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อคุณ
และคนอื่นอย่างไรจงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น  

  /        1 

29. เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ ต ก ล ง  ( Show Your 
Commitment to Personal Growth) 

  /        1 

30. ถามก่อนไม่ต้องรอให้รายงาน  
(Ask Rather than Wait for Feedback) 

  /        1 

31. รู้จักใช้ความรู้และพรสวรรค์ (Know 
and Utilize Your Strengths and Gifts) 

   /       1 

32. ท าเป็นตัวอย่าง (Roll Model)    /       1 
33. เรียนรู้จากความผิดพลาด (Failure)    /       1 
34. เวลาเป็นสิ่งส าคัญ (Due Dates Faster 
than what is Reasonable) 

    /      1 

35. ก้าวย่างอย่างมั่นคง (Stair-Stepping 
Their Development) 

    /      1 

36. เงินไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุด  
(Forget the Money at First) 

     /     1 

37. ความต่างน ามาซึ่งนวัตกรรม  
(Diversity Brings Innovation) 

     /     1 

38. กล้าลงทุนก่อน  
(Invest In Your First Five Hires) 

     /     1 

39. ท าทุกอย่างให้ดูง่ายดาย (Define a 
Very Clear Picture of the Future) 

      /    1 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของสร้างและพัฒนาผู้น า 2.
3.1

 

2.
3.2

 

2.
3.3

 

2.
3.4

 

2.
3.5

 

2.
3.6

 

2.
3.7

 

2.
3.8

 

2.
3.9

 

2.
3.1

0 

รว
ม 

40. ถามอย่างสร้างสรรค์  
(Ask Good Questions) 

      /    1 

41. ให้ เกี ยรติผู้ อ่ืน  (Let Others Speak 
First) 

      /    1 

42. เป็นนักฟังที่ดี (Listen)       /    1 
43. ชักจู ง ให้ปฏิบัติ  (Face Up to Non-
Performing Players) 

      /    1 

44. ท างานให้มีความสุข (Have Fun, But 
Never at Others’ Expense) 

      /    1 

45. มั่นใจและน่าเชื่อถือ  
(Be Confident and Dependable) 

      /    1 

46. มีความเพียร (Keep Moving 
Forward) 

       /   1 

47. ล าดับความส าคัญ (Setting Priorities)          / 1 
48. แ ย ก แ ย ะ ง า น  ( Clearly Defining 
Tasks) 

         / 1 

49. แ ม่ น ย า แ ล ะ ซื่ อ ต ร ง  ( Providing 
Accurate, Honest Feedback) 

         / 1 

รวม 10 10 5 11 4 11 12 2 4 7 76 
 
 จากตารางที่2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของสร้างและพัฒนาผู้น า พบว่า มี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 49 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปเพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 รักษาสัญญา (Keep Promises) 
 องค์ประกอบที่ 2 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
 องค์ประกอบที 3 มอบหมายงาน (Delegation) 
 องค์ประกอบที 4 มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude)  
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ดังภาพที่ 
2.4 
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ภาพที่ 2.4  โมเดลการวัดของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” 
 
 จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย (1) รักษาสัญญา (Keep Promises) (2) สร้างแรงจูงใจ 
(Motivating) (3) มอบหมายงาน (Delegation) (4) มีทัศนคดีทางบวก (Positive Attitude) 
  2.2.6.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “รักษาสัญญา (Keep Promises)” 
  พาณี สีตกะลิน (2554) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่า หมายถึง การท าตาม
ค าพูดที่พูดออกไปแบบตรงไปตรงมากับผู้ใต้บังคับบัญชา การรักษาค าพูดเป็นการสร้างความไว้วางใจ 
ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา ความมั่นใจในตัวของหัวหน้าที่มีของผู้น าที่ดี 
  Anderson and Adams (2015) ให้ความหมายว่า การรักษาสัญญาเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติการ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อม่ัน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และยังรวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  Hyatt (2010) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่า หมายถึงการรักษาค าพูดที่มีให้
ไว้ต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และศักยภาพของผู้น า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะรักษาสัญญาที่มี
ให้ไว้ต่อกัน เพ่ือสร้างความไว้วางใจและการมีอิทธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา 
  Paliszkiewicz (2010) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่าหมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิด
มั่นใจในมุมมองคนอ่ืนว่า จะไม่ท าลายต่อการเชื่อถือ จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออ่ืนให้ ผู้อื่นไว้วางใจได้
ในตัวของเรา และมีการประพฤติหรือการตอบสนองที่คาดเดาได้และยอมรับในการกระท าต่าง ๆ ได้
โดยดุษฎี 
  Paliszkiewicz (2011) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่า หมายถึง ความรักษา
เชื่อมั่นที่ส่งผ่านทาง ค าพูด ความเชื่อ และความคาดหวังที่ดีในทางบวกต่อคนรอบข้าง 
  Mazza (2011) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่า หมายถึง การท าให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่น
ว่าเราใส่ใจและสนใจในสิ่งที่เราและพร้อมจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดออกไป ต้องมีการโฟกัสใส่ใจใน
การพูดและการกระท าเพ่ือเป็นการรักษาค าพูดนั้นด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในค าสัญญาที่เราให้ไว้
เช่นกัน 

สร้างและพัฒนาผู้น า 
Developing Leaders 

รักษาสัญญา (Keep promises) 

สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
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  Sonnenberg (2013) ได้ให้ความหมายของการรักษาค าพูดว่า หมายถึง การคิด
ไตร่ตรองดีแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามค าพูดได้จึงพูดและให้สัญญาออกไป โดยจะไม่ให้สัญญาเกินกว่าที่
จะท าได้จริง เนื่องจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ที่คุณให้ค ามั่นสัญญานั้น 
เป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์จริงใจ และคุณค่าในตัวของคุณ 
 จากนิยามของรักษาสัญญาตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของรักษาสัญญา (Keep Promises) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การ
กระท าให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่นในค าพูด และการกระท า ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
และมีการวางแผนการด าเนินการ เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน กล้ายอมรับความจริงและ
วามผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) 
ค าพูดและการกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่น (2) มีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (3) มีการวางแผนการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้า (4) กล้ายอมรับความจริงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  2.2.6.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างแรงจูงใจ (Motivating)” 
  ศิริพร จันทศรี (2550) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระตุ้น โน้มน้าว หรือชักน าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมเพ่ือที่จะท าให้บรรลุ
ความต้องการหรือเป้าหมาย ในสิ่งที่ตนเองต้องการมาให้ได้ โดยแรงจูงใจมีทั้งแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก 
  ชาญเดช วีระกุล (2552) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน 
สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโน้มน้าวใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรม มีความคิด มีความเชื่อมั่นและมีความ
มานะพยายามที่ต้องการจะกระท าและคงไว้ซึ่งการกระท านั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในที่สุด 
  Broussard and Garrison (2004) ได้ ให้ ความหมายของแรงจู ง ใจว่ า  หมายถึ ง 
คุณลักษณะที่จะขับเคลื่อนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะให้กระท า หรือไม่ให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  Gagne and Deci (2005) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง สิ่งเร้าทั้งจาก
ภายนอกและภายใน ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ 
อยากเรียนรู้ รับผิดชอบงาน มองเห็นลักษณะของงานหรือกิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าท้าทาย 
น่าสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น 
  Kinicki and Williams (2008) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง ขั้นตอนหรือ
กระบวนการทางด้านจิตวิทยาที่เริ่มต้นจากสิ่งที่มนุษย์ต้องการ โดยความต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนให้
เกิดแรงจูงใจ และแรงจูงใจเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ผลส่งให้มนุษย์ได้รับรางวัลและผลของการได้รับรางวัลเป็นเหตุให้มนุษย์พึงพอใจ 
  Guay Et Al. (2010) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง เหตุผลที่เป็นพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรม 
  Lai (2011) ให้ความหมายว่า ส่วนผสมที่ประกอบไปด้วย ความเชื่อ มุมมอง คุณค่า 
ความสนใจ และการกระท าทั้งหมดรวมกัน 
  Heathfield (2016) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงขับดันหรือแรง
กระตุ้นที่จะท าให้การกระท าหรืองานใด ๆ ประสบความส าเร็จ โดย แรงจูงใจมีอิทธิพลมาจากระบบ
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ชีวเคมีของร่างกาย สติปัญญา สังคม และปัจจัยแวดล้อมทางด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การ
กระท าและการแสดงออก 
  Sasson (n.d.) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจาก
ภายใน ที่ผลักดันหรือขับเคลื่อนบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เกิดการกระท าต่าง ๆ เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จได้ แรงจูงใจ จะต้องมีทิศทาง มีความกล้าหาญ มีพลัง และมีความมั่นคงที่จะท าให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังต้องมีพลังแห่งความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ที่จะส าเร็จ ถ้าขาดสิ่งนี้ไป 
ก็จะไม่มีแรงจูงใจใด ๆ เกิดข้ึน 
 จากนิยามของสร้างแรงจูงใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างแรงจูงใจ (Motivating) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การ
กระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ และการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนให้เกิดความเชื่อมั่น อยากเรียนรู้ รับผิดชอบงาน  
ผลส าเร็จ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการการ
กระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจการท างาน (2) มีความสามารถท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความเชื่อมั่น ( 3) มี
ความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ (4) มีการให้รางวัลกับผลส าเร็จของงาน 
  2.2.6.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มอบหมายงาน (Delegation)” 
  ภูเบศร์ สมุทรจักร (2552) ได้ให้ความหมายของการมอบหมายงานว่า หมายถึง การ
มอบอ านาจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนท าหน้าที่แทนตัวเอง ซึ่งเป็นการมอบทั้งอ านาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ที่แต่เดิมเป็นของหัวหน้า ให้ลูกน้องที่เหมาะสม ท างานแทน จะให้ท ามากน้อย
แค่ไหน เป็นเอกสิทธิ์ และวิจารณญาณ ของหัวหน้า ซึ่งหัวหน้าจะต้องร่วมรับผิดชอบไม่น้อยไปกว่า
ลูกน้องที่ได้รับมอบหมาย 
  Heathfield (2017) ให้ความหมายว่า การมอบหมายหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้มีส่วนร่วมในการท างาน รู้ถึงเป้าหมายและความคาดหวังจากผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ มีการ
สะท้อนผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน มีการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ผู้น าจะต้องสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  Chapman (2017) ให้ความหมายว่า การมอบหมายงานเป็นทักษะการจัดการที่ส าคัญ
ที่สุดที่ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี การมอบหมายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประหยัดเวลา 
พัฒนาศักยภาพของบุคคล และสร้างแรงจูงใจสู่ความส าเร็จ ดังนั้นผู้น าจะต้องมอบหมายงานให้เหมาะ
กับคน รู้ถึงศักยภาพของบุคลากรและจุดที่ต้องพัฒนา ให้การสนับสนุนและสะท้อนผลการด าเนินงาน
เพ่ือจะได้รู้ถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการท างาน 
  Hunt (2016) ให้ความหมายว่า การมอบหมายงานเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ผู้น าจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการ
มอบหมายงานให้เหมาะกับบุคคล รู้ถึงศักยภาพของทีมงาน ประเมินตรวจสอบการด าเนินงานและให้
ก าลังใจในการท างาน 
  Curtis and Nicholl (2004) ได้ให้ความหมายของการมอบหมายงานว่า หมายถึง การ
ส่งผ่านความรับผิดชอบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งต้องค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การมอบหมายงานนั้นประสบผลส าเร็จ การมอบหมายงานนั้นจะต้องค านึงถึง
ความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงาน มีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา มีความรู้
ความสามารถในการมอบหมายงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์องค์กร 
 จากนิยามของมอบหมายงานตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมอบหมายงาน (Delegation) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การ
มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การ
มอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึงความสามารถและศักยภาพของบุคลากร 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา และรวมถึงมีการประเมินเพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานให้ได้รู้ถึงปัญหาและข้อบกพร่องในการท างาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) การมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบตามศักยภาพของบุคลากร (2) 
การให้มีส่วนร่วมในการท างาน (3) การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา (4) 
การประเมนิและสะท้อนผลการด าเนินงาน  
  2.2.6.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) 
  Eikenberry (2011) ให้ความหมายว่า การคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ดี รวมถึงการ
มองโลกในแง่ดี ทัศนคติของบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนใน
การท างานที่สร้างสรรค์ ฉะนั้นผู้น าที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน และกระตุ้นผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
  Cook (2011) ให้ความหมายว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน
ที่ประสบผลส าเร็จ ทัศนคติของผู้น ามีผลเป็นอย่างมากต่อวัฒนธรรมขององค์กร สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศของการท างาน ผู้น าที่มีทัศนคติทางบวกจะตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน
และความต้องการของบุคลากร มีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดแรงผลักสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ศรัทธาอย่างเต็มใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
  Carstens (2015) กล่าวว่า “ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จช้าคือผู้น าที่มองข้ามการมีทัศนคติ
ทางบวกในการด าเนินชีวิต” และได้ให้ความหมายของมีทัศนคติทางบวกว่า หมายถึง การมีทัศนคติที่ดี
ต่อการด าเนินชีวิต ทัศนคติทางบวกเป็นสิ่ งที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจในการกระท าใด ๆ 
ทัศนคติทางบวกของผู้น าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ 
 Nag (2012) ให้ความหมายว่า ทัศนคติทางบวกในสถานที่ท างาน จะช่วยให้ผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างประสบผลส าเร็จและมีความสุข การท างานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
อันดีที่มีต่อกัน ทัศนคติทางบวกจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จในอาชีพ ก่อให้เก
ประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ กล้าตัดสินใจในการบริหารจัดการ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
  Lopper (2007) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่า หมายถึง การมองโลกในแง่ดี
ในแง่เป็นประโยชน์การมีอารมณ์ที่ดีและมีความม่ันคงทางจิตใจมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้ประสบผลส าเร็จด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้งมีความเชื่อว่ายังมีสิ่งดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ในปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ เสมอ 
  Beattie (2008) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่าหมายถึง การมองโลกในแง่ดี
การมองเห็นสิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตเสมอการมีความกล้าโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้ง
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พยายามไปให้ถึงจุดหมายที่คาดหวังไว้ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและสามารถที่จะ
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดีได้ 
 จากนิยามของมีทัศนคติทางบวกตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า 
หมายถึง การมองโลกในแง่ดี มีความมั่นคงทางจิตใจ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
ผู้น าที่มีทัศนคติทางบวกจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มี
ต่อกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือ
การวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มองโลกในแง่ดี (2) มีความมั่นคงทางจิตใจ (3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง (4) สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ ใน 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) รักษาสัญญา (Keep Promises) 
(2) สร้างแรงจูงใจ (Motivate) (3) มอบหมายงาน (Delegation) (4) มีทัศนคติทางบวก (Positive 
Attitude) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 
ดังตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างและพัฒนาผู้น า” 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
รักษาสัญญา  
(Keep Promises) 

การกระท าให้ผู้อ่ืนเชื่อมั่นในค าพูด 
และการกระท า ดั งนั้นผู้ น าจึ ง
จ า เป็นต้องคิด ไตร่ ตรองอย่ าง
รอบคอบและมีการวางแผนการ
ด าเนินการ เพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้ร่วมงาน กล้ายอมรับความ
จริงและวามผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

1) ค าพูดและการกระท าที่ท าให้
ผู้อื่นเชื่อมั่น  
2 )  มี ก า ร คิ ด ไ ต ร่ ต ร อ ง อ ย่ า ง
รอบคอบ  
3) มีการวางแผนการด าเนินการไว้
ล่วงหน้า  
4) กล้ายอมรับความจริงและความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

สร้างแรงจูงใจ  
(Motivating) 

การกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ และ
การมี อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนให้ เกิด
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  อ ย า ก เ รี ย น รู้  
รับผิดชอบงาน เพ่ือให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย โดยผู้น าจะต้อง
สร้างปฏิสัมพันธ์แลให้รางวัลกับ
การด าเนินงานที่ประสบ  

1) มีการการกระตุ้น โน้มน้าว และ
จูงใจการท างาน 
2) มีความสามารถท าให้ผู้ อ่ืนเกิด
ความเชื่อมั่น  
3) มีความสามารถในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์  
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
 ผลส าเร็จ 4) มีการให้รางวัลกับผลส าเร็จของ

งาน 
ม อ บ ห ม า ย ง า น
(Delegation) 

การมอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชา การให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การ
มอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องค านึงถึงความสามารถและ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และรวมถึงมีการ
ป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ส ะท้ อ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานให้ได้รู้ถึงปัญหาและ
ข้อบกพร่องในการท างาน 

1)  ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่ ที่
รั บ ผิ ดชอบตามศั กยภาพของ
บุคลากร  
2) การให้มีส่วนร่วมในการท างาน  
3) การสร้างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การประเมินและสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

มีทัศนคติทางบวก  
(Positive Attitude) 

การมองโลกในแง่ดี มีความมั่นคง
ทางจิตใจ และมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ผู้น าที่มี
ทั ศ น ค ติ ท า ง บ ว ก จ ะ ส ร้ า ง
บรรยากาศเชิงบวกในการท างาน 
โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มี
ต่อกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ 

1) มองโลกในแง่ดี  
2) มีความมั่นคงทางจิตใจ  
3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง  
4) สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ
ท างาน 

 
 2.2.7  องค์ประกอบของมีจริยธรรม (Ethical Leadership) 
  2.2.7.1  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ ดวงพร อาภาศิลป์ 
  ดวงพร อาภาศิลป์ (2557) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่ามี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic) หรือ แสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การ
แสดงความกรุณาเอ้ือเฟ้ือ การค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น ความสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การ
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยการให้เกียรติ ความสมถะถ่อมตน ผู้น าที่มีลักษณะนี้พบว่าจะ "ได้ใจ" ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และท าให้ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ร่วมงานตั้งใจปฏิบัติงาน ท าให้ผลงานออกมาดีขึ้น (2) ค านึงถึงผู้ อ่ืน 
(Concern for Others) กล่าวคือเห็นอกเห็นใจ นึกถึงใจเขาใจเราเป็นต้น 
  2.2.7.2  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ สถาบัน Management 
Study Guide 
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  สถาบัน Management Study Guide (มมป) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่
มีจริยธรรมว่าประกอบด้วย (1) รู้จักให้เกียรติและเคารพผู้อื่น (Dignity and Respectfulness) ผู้น าที่
มีจริยธรรมนั้นต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพผู้อ่ืนในหลาย ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้สึก การ
ตัดสินใจ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก (2) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยดี (Serving Others) ผู้น าที่มีจริยธรรม
ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมือนอย่างที่ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง (3) มีความยุติธรรม (Justice) ผู้น า
ที่มีจริยธรรมต้องมีความยุติธรรมโดยดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค (4) สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร (Community Building) ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องสร้างชุมชนแห่งความ
สามัคคีเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการร่วมกัน (5) มีความซื่อสัตย์ (Honesty) ความซื่อสัตย์เป็น
คุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้น าซึ่งจะท าให้ได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.2.7.3  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Mihelec 
  Mihelec (2010) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าที่มีจริยธรรม โดยได้สรุปองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมว่าประกอบด้วย (1) มีความเห็นอกเห็นใจ (Humble) (2) ห่วงใยผู้ อ่ืน 
(Concern with the Greater Good) (3) ซื่อสัตย์และซื่อตรง (Honest and Straightforward) (4) 
ปฏิบัติตามข้อตกลง (Fulfill Commitments) (5) ต่อสู้เพ่ือความถูกต้อง (Strives for Fairness) (6) 
มีความรับผิดชอบ (Takes Responsibility) (7) คารพผู้อ่ืน (Shows Respect for each Individual) 
(8) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ อ่ืน  (Encourages and Develops Others) (9) ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยดี  
(Serves Others) (10) กล้าหาญและยืนหยัดเพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง (Shows Courage to Stand up for 
what is Right) 
  2.2.7.4  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Martella 
  Martella (2013) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมไว้ในบทความเรื่อง 
The Ten Virtues of Outstanding Leader ว่ามีองค์ประกอบดังนี้ (1) มีความซื่อสัตย์สูง (Deep 
Honesty) ภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมต้องมีความซื่อสัตย์สูง (2) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral 
Courage) ความกล้าหาญในการท างานหรือตัดสินใจของภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ทางศีลธรรมด้วย (3) มีวิสัยทัศน์ทางศีลธรรม (Moral Vision) ผู้น าที่มีจริยธรรมไม่เพียงแต่มีความกล้า
เท่านั้นแต่ยังต้องรู้และเข้าใจคุณค่าของชีวิตและสิ่งที่ท าว่าให้ประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรบ้าง (4) ดูแลใส่
ใจ (Compassion and Care) ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่ (5) 
มีความยุติธรรม (Fairness) ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องมีความยุติธรรมกับทุกคน ดังค ากล่าวที่ว่าทุกคนเป็น
คนพิเศษเหมือนกันหมด (6) มีความเป็นเลิศทางปัญญา ( Intellectual Excellence) ผู้น าที่มี
จริยธรรมนอกจากจะมีคุณธรรมเป็นเลิศแล้วยังต้องมีสติปัญญาฉลาดล้ าเลิศอีกด้วย (7) คิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) ภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมต้องมีอิสรภาพทางความคิดกล้าที่จะคิดหาวิธี หรือสิ่ง
ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน(8) ไวต่อความรู้สึกทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Sensitivity) 
คุณลักษณะนี้ไม่ใช่แค่การชื่นชนความสวยงามแต่เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาวะผู้น าในการที่
จะพัฒนาองค์กรหรือมองเห็นผลประโยชน์ของหน่วยงานที่คนอ่ืนมองข้ามไป (9) เลือกเวลาเหมาะสม 
(Good Timing) ผู้น าที่เลือกเวลาเหมาะสมในการท างานหรือตัดสินใจบางอย่างย่อมท าให้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จสูง (10) ไม่เห็นแก่ตัว (Deep Selflessness) ภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมย่อมมอง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
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  2.2.7.5  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Tuffley 
  Tuffley (2015) ได้รวบรวมองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมว่าประกอบด้วย 
(1) มีบุคลิกที่ไม่คล้อยไปตามกระแสสังคม (Defy Group-Think) หมายถึงภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมไม่
คล้อยตามแรงกดดันของกระแสสังคม และไม่หวั่นไหวต่อค าพูดหรือการกระท าที่ผิดศีลธรรม (2) เป็น
แบบอย่างที่ดี (Good Example) ผู้น าที่มีจริยธรรมย่อมเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีแก่
ผู้อื่น (3) ไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) ผู้น าที่มีจริยธรรมย่อมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง (4) 
ให้โอกาสผู้อ่ืนอยู่เสมอ (Always Open) กล่าวคือไม่ปิดกั้นที่จะพบปะพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลอื่นที่ต้องการจะพบปะพูดคุยด้วย (5) ไม่กลัวการถูกท้าทาย (Not Afraid of Challenged) ผู้น า
ที่มีจริยธรรมย่อมไม่หวั่นไหวต่อค าท้าทายใด ๆ (6) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ผู้น าที่มี
จริยธรรมต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง 
  2.2.7.6  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Seidman 
  Seidman (2015) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Laboratory Response Network ใน
สหรัฐอเมริกา ได้เขียนบทความเรื่อง 6 Key Traits of an Ethical Leader โดยกล่าวว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าที่มีจริยธรรมนั้นประกอบด้วย (1) ท าให้ไว้ใจ (Extend Trust) ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจ (2) มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) ผู้น าที่มี
จริยธรรมจะมีวิธีการสื่อสารแบบสองทางคือต้องรู้ จักรับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่สั่งการแต่เพียงอย่างเดียว (3) ใช้อ านาจอย่างมีศีลธรรม (Demonstrate Moral 
Authority) คือท าให้ผู้ร่วมงานเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ต้องการให้เขาปฏิบัติโดยสร้างโดยไม่ใช้อ านาจ
ทางการบริหารเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้อาจสร้างวิสัยทัศน์และท าภารกิจร่วมกัน เป็นต้น (4) ปฏิบัติให้
เห็นเป็นตัวอย่าง (Stand for Something) ผู้น าที่มีจริยธรรมหากต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือ
หน่วยงาน สิ่งส าคัญคือตัวผู้น าเองต้นเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนและเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เห็นเป็นแบบอย่าง (5) น าพาอย่างมีเป้าหมาย (Lead with Purpose) ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องน าพา
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีเป้าหมายต้องท าสิ่งที่ใช่ในเวลาที่ถูก ไม่ใช่ท าสิ่งที่ถูกในครั้งต่อไป  
  2.2.7.7  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของสถาบัน Christian Union 
  สถาบัน Christian Union (2016) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีจริยธรรม
ว่า ประกอบด้วย (1) มีความนอบน้อม (Humility )ผู้น าที่ดีต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
แม้จากคนที่ด้อยกว่า (2) ซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นผู้น าที่มี
จริยธรรมเ พ่ือสร้างความเชื่อใจและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ( 3) สร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) การสร้างความร่วมมือเพ่ือการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้น าที่มีจริยธรรมต้อง
ท า ให้ เกิดขึ้น ในองค์กร (4) ยุติ ธรรม ( Justice) ผู้ น าที่ มีจริยธรรมต้องมีความยุติ ธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อตนเอง (5) มีความกล้าหาญ (Courage) ในการตัดสินใจที่ยากล าบากผู้น าที่มี
จริยธรรมต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะตัดสินใจ (6) มีความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(Temperance) การควบคุมอารมณ์ความโกรธเป็นคุณสมบัติที่ผู้น าที่มีจริยธรรมพึงมี (7) มีความ
รับผิดชอบ (Accountability) ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา และใน
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง (8) มีมนุษยธรรม (Humanity) เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (9) มีคุณลักษณะที่
โดดเด่นเหนือความคาดหมาย (Transcendence) ในบางครั้งผู้น าที่มีจริยธรรมต้องท าในสิ่งที่เหนือ
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ความคาดหมายแต่ท าอย่างมีเป้าหมายและท าให้เกิดผลดี (10) มีวิจารณญาณ (Judgment) ในการ
ท างานที่มีหลากหลายสภาวะ ภายใต้การบริหาร จัดการที่หลากหลายผู้น าที่มีจริยธรรมต้องมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
  2.2.7.8  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Fernandes 
  Fernandes (2017) ให้ทัศนะว่า ผู้น าจะต้องมีจริยธรรมที่ดีที่สามารถสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึงการสร้างความไว้วางใจ ความเคารพนับถือ และศักดิ์ศรี
ของผู้น า มีองค์ประกอบดังนี้ (1) เคารพผู้อ่ืน (Respect the Others) มีความนอบน้อมถ่อมตน ให้
เกียรติและเคารพผู้อ่ืน (2) เปิดกว้าง (Have an Open-Door Policy) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการท างาน (3) สื่อสารค่านิยมที่ดี (Values Communicating) 
การสื่อสารค่านิยมที่ดีให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน (4) มี
ความเป็นหนึ่งเดียว (Total) การสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน (5) เป็นแบบอย่างที่ดี (Good 
Example) การประพฤติตนในกรอบของจริยธรรมของผู้น าจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
(6) มีความสามารถในการบูรณาการ (Integration) มีการบูรณาการจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
ทุกแผนกทุกฝ่ายในองค์กร 
  2.2.7.9  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Ataya 
  Ataya (2016) หัวหน้าการตลาดของ Bayt.Com ให้ทัศนะ ผู้น าเชิงจริยธรรมคือผู้น าที่
ประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้น า ประกอบด้วย (1) เป็น
แบบอย่างที่ดี (Good Example) ผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการกระท าทั้งด้านการด าเนินงาน
และการปฏิบัติตน (2) รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน (Listening) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นการ
สร้างความเข้าใจ ยอมรับและร่วมรับผิดชอบในการท างาน (3) สื่อสารจริยธรรม (Talk about Ethics) 
เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน (4) เห็นใจผู้ อ่ืน (Care about 
People) ให้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กร 
  2.2.7.10  องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” ตามแนวคิดของ Kay 
  Kay (2016) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้ทัศนะว่า ผู้น าที่ยิ่งใหญ่คือผู้น าที่มีคุณค่าต่อผู้ร่วมงาน 
สร้างศรัทธา สร้างความเคารพ และแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ในการท างาน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
(1) เอาใจใส่ต่อผู้ อ่ืน (Care) ผู้น าจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่
เฉพาะเจาะจงเพียงแต่บุคคลที่ตนชื่นชอบหรือเฉพาะบุคคลที่สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับองค์กร (2) 
ยอมรับในความผิดพลาด (Admit Mistakes) เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่รู้สึกปลอดภัยให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (3) ให้คุณค่ากับทีมงาน (Valuing Team Success) ให้คุณค่ากับบุคคลหรือทีมงานที่
มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ (4) สร้างบรรยากาศแห่งจริยธรรม (Run an 
Ethical Operation) เป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีในการท างาน (5) สร้างหลักในการ
ท างาน (Guiding Principles) การน าหลักจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของมี
จริยธรรมจากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 7 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การ
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น าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  เคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ รู้จักให้
เกียรติและเคารพผู้ อ่ืน (Dignity and Respectfulness) ค านึงถึงผู้ อ่ืน (Concern with Greater 
Good) เคารพผู้อื่น (Shows Respect for each Individual) มีความนอบน้อม (Humility) 
 2.  ซื่อสัตย์ (Honest) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้  มีความซื่อสัตย์ 
(Honesty) ซื่อสัตย์และซื่อตรง (Honest and Straightforward) ซื่อสัตย์ (Integrity) มีความซื่อสัตย์
สูง (Deep Honesty) 
 3.  เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้มีความเห็นอกเห็น
ใจ (Humble) ค านึงผู้อ่ืน (Concern the others) ดูแลใส่ใจ (Care) มีมุษยธรรม (Humanity)  
 4.  กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) ใช้อ านาจอย่างมีศีลธรรม (Demonstrate Moral 
Authority) กล้าหาญและยืนหยัดเพ่ือสิ่งที่ถูกต้อง (Shows Courage to Stand up for what is 
Right) มีความกล้าหาญ (Courage) 
 5.  มีความยุติธรรม (Fairness) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ มีความ
ยุติธรรม (Justice) มีความยุติธรรม (Fairness) ยุติธรรม (Justice) 
 6.  มีความรับผิดชอบ (Takes Responsibility) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้  มีความรับผิดชอบ (Takes Responsibility) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) มีความ
รับผิดชอบ (Accountability) 
 7.  ไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ ไม่เห็นแก่ตัว 
(Altruistic) ไม่เห็นแก่ตัว (Deep Selflessness) ไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 7 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 8 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหต ุผู้ศึกษาได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.4.1- 2.4.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.8  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีจริยธรรม” 
 

องค์ประกอบของสร้าง และพัฒนาผู้น า 2.
4.1

 
2.

4.2
 

2.
4.3

 
2.

4.4
 

2.
4.5

 
2.

4.6
 

2.
4.7

 

2.
4.8

 
2.

4.9
 

2.
4.1

0 

รว
ม 

1. เคารพผู้อื่น (Respectfulness) / / /    / /   5 
2. เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy)  / /    /  / / 5 
3. ซื่อสัตย์ (Honest) /  / /   /    4 
4. กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม  
(Moral Courage) 

  / /  / /    4 

5. เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)     / /  / /  4 
6. มีความยุติธรรม (Fairness) /   /   /    3 
7. มีความรับผิดชอบ  
(Takes Responsibility) 

  /  /  /    3 

8. ไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness)  /  / /      3 
9. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดี (Serving Others) /  / /       3 
10. การสื่อสารแบบสองทาง  
(Two Ways Communication) 

     /  / /  3 

11. ให้โอกาสผู้อื่นอยู่เสมอ (Always Open)     /   / /  3 
12. น าพาอย่างมีเป้าหมาย  
(Lead with Purpose) 

   /  /     2 

13. สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร  
(Community Building ) 

/          1 

14.ปฏิบัติตามข้อตกลง  
(Fulfill Commitments) 

  /        1 

15.  ต่อสู้ เ พ่ือความถูกต้อง (Strives For 
Fairness) 

  /        1 

16. ส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืน 
(Encourages And Develops Others) 

  /        1 

17. มีความเป็นเลิศทางปัญญา (Intellectual 
Excellence) 

   /       1 

18. คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)    /       1 
19 .  ไ วต่ อคว ามรู้ สึ กท า งสุ นทรี ยภ าพ 
(Aesthetic Sensitivity) 

   /       1 

20. เลือกเวลาเหมาะสม (Good Timing)    /       1 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของสร้าง และพัฒนาผู้น า 2.
4.1

 
2.

4.2
 

2.
4.3

 
2.

4.4
 

2.
4.5

 
2.

4.6
 

2.
4.7

 

2.
4.8

 
2.

4.9
 

2.
4.1

0 

รว
ม 

21. มีบุคลิกที่ไม่คล้อยไปตามกระแสสังคม 
(Defy Group-Think) 

    /      1 

22. ไม่กลัวการถูกท้าทาย (Not Afraid of 
Challenged) 

    /      1 

23. ท าให้ไว้ใจ (Extend Trust)      /     1 
24. สร้างความร่วมมือ (Collaboration)       /    1 
25.  ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
(Temperance) 

      /    1 

26. มีวิจารณญาณ (Judgment)       /    1 
27. บูรณาการ (Integration)        /   1 
28. มีความเป็นหนึ่งเดียว (Total)        /   1 
29. ยอมรับความผิดพาด (Admit Mistakes)          / 1 
30. ให้คุณค่ ากับทีมงาน (Valuing Team 
Success) 

         / 1 

31. สร้างบรรยากาศแห่งจริยธรรม (Run an 
Ethical Operation) 

         / 1 

32. สร้างหลักการท างาน  
(Guiding Principles) 

         / 1 

รวม 5 2 10 10 6 5 9 6 4 5 62 

 
 จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีจริยธรรม พบว่า มีองค์ประกอบเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน32องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปเพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด
เพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้ 5 องค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 เคารพผู้อื่น (Respectfulness) 
 องค์ประกอบที่ 2 ซื่อสัตย์ (Honest) 
 องค์ประกอบที 3 กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) 
 องค์ประกอบที 4 มีความยุติธรรม (Fairness) 
 องค์ประกอบที่ 5 เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) 
 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม” ดังภาพที ่2.5 
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ภาพที่ 2.5 โมเดลการวัดของ “มีจริยธรรม” 
 
 จากภาพที่2.5 แสดงโมเดลการวัดของ “มีจริยธรรม” ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย (1) เคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) (2) ซื่อสัตย์ (Honest) (3) 
กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) (4) มีความยุติธรรม (Fairness) (5) เป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) 
  2.2.8.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “เคารพผู้อื่น (Respectfulness)” 
  ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2553) ให้ความหมายว่า เป็นการให้เกียรติ และเป็นการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยดี โดยการให้ความเคารพในสิทธิความเป็นคน และค านึงถึงกฎระเบียบ 
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เห็นคุณค่าของความเป็นคน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้
ความสนิทสนมและมีความเป็นกันเองไม่ถือตัว มีกิริยา มารยาท พูดจาไพเราะ ไม่ดูถูกผู้อ่ืนในด้านต่าง ๆ 
  ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2557) ให้ความหมายว่า การให้ความเคารพให้เกียรติ เป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้การยอมรับ และให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน สร้าง
ความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ผู้น าจึงต้องให้ความเอาใจใส่ เคารพและให้เกียรติ
ผู้ร่วมงานเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
  Halley (2015) ให้ความหมายว่า การยอมรับในตัวตนในสิ่งที่เป็นอยู่ ผู้น าที่ดีนั้นจะต้อง
เป็นบุคคลที่สามารถเข้าใจและยอมรับในศักยภาพและความสามารถของผู้ร่วมงาน เคารพการ
ตัดสินใจและท าให้รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว ให้ความสนใจ คอยสอดส่องดูแล และให้การยอมรับซึ่ง
กันและกัน 
 
  วิจารณ์ พานิช (2548) ให้ความหมายว่า เป็นการความเคารพซึ่งกันและกัน กล่าวคือ มี
มิติทั้งทางกายภาพ วจีภาพ จิตภาพ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เคารพในความแตกต่างในทุกด้านความ
เชื่อ วัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ผิวพรรณ เคารพเสียงส่วนน้อย เสียงส่วนน้อยเคารพเสียงส่วนใหญ่ 
เคารพในการการเสนอเรื่องราว ความเห็น ที่แตกต่างออกไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 

(Ethical Leader) 

เคารพผู้อื่น (Respectfulness) 

 
ซื่อสัตย ์(Honest) 

กล้าหาญอยา่งมีศีลธรรม (Moral courage) 

มีความยุติธรรม (Fairness) 

เป็นแบบอย่างท่ีด ี(Role model) 
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  Yip (2015) ให้ความหมายว่า การเคารพกันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานใน
องค์กร การเคารพคือการให้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้น าและผู้ร่วมงาน เคารพความเป็นส่วนตัวและ
ไม่ก้าวก่ายเวลาส่วนตัวของแต่ละบุคคล เคารพในสิทธิการพึงมีพึงได้ ดังนั้นผู้น าจึงต้องให้ความส าคัญ
กับบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่ท าตัวเป็นผู้สั่งการแต่ฝ่ายเดียว เพ่ือผลของงานที่ดีเลิศขององค์กรและ
ความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร 
  Heathfield (2016) ให้ความหมายว่า การเคารพและรู้สึกชื่นชมอย่างลึกซึ้งในแต่ละ
บุคคล เป็นการเคารพในคุณค่าของบุคคลนั้น ๆ โดยมีความเชื่อว่าเขามีความสามารถ มีคุณสมบัติที่จะ
ท างานให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองขึ้น อีกทั้งยังเคารพในสิทธิ ความคิดเห็น ความปรารถนา ประสบการณ์ 
และความสามารถเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการท างาน 
  Fortin (2017) ให้ความหมายว่า การเคารพซึ่งกันและกันเป็นการสร้างคุณค่าและ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผล ดังนั้นผู้น าจึง
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบรรยากาศการยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันในบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 จากนิยามของเคารพผู้อื่นตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของเคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การเคารพ
และยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับในความสามารถและศักยภาพของการท างาน เคารพในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ร่วมกันสร้างคุณค่าและบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน ซึ่งนิยามดังกล่าว
เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน (2) 
การยอมรับในความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล (3) การเคารพในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 
  2.2.8.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ซื่อสัตย์ (Honest)” 
  สุธาสินี แม้นญาติ (2554) ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่ผู้บริหารองค์กรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงต่อ
ความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งทาง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวม
ตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและในค ามั่นสัญญา 
  อภิญญา อิงอาจ (2554) ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง การกระท าใด ๆ 
หรือการแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และตรงตามต่อความจริง อย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งทางด้ายกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืน และความพร้อมที่จะมีปฏิบัติตนให้มี
พฤติกรรมที่ดีและ หลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่ไม่ดี 
  Kouzes and Posner (2016) กล่าวว่า “ผู้น าคือผู้ที่มีความสามารถในการกระตุ้น และ
จัดหาแหล่งทรัพยากรในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย” และได้ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ว่า 
หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างของผู้น า ความซื่อสัตย์คือคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความศรัทธาในตัวผู้น า 
  Emas (2015, อ้างถึงใน ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) ได้ให้ความหมายของความ
ซื่อสัตย์ว่า หมายถึง ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน หมายถึงการพูด สัญญาสิ่งใดท าตามสิ่งที่ได้
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พูดหรือสัญญาเอาไว้ ให้เป็นสัญญาเสมอ ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่จะท าให้ผู้น าเป็นผู้น าที่แท้จริง คือ 
สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเต็มที ่
  Maylett (n.d.) ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง ความโปร่งใสและการเปิด
ใจด้วยความเต็มใจที่จะสื่อสารความคิดหรือความรู้สึกแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหรือไม่พึง
ประสงค์ก็ตาม ความซื่อสัตย์ยังอาจจะหมายถึงความเต็มใจที่จะรับฟังและอภิปรายเพ่ือให้ได้ มาซึ่ง
ข้อมูลที่สมบูรณ์และสร้างทางเลือกได้อย่างมีวิจารณญาณ และยังรวมถึงการรักษาค าพูด การกระท า
ตามสัญญา และความตรงต่อเวลา 
  Hopkin (2012) ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง คุณสมบัติสูงสุดของผู้น าที่
เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ค่านิยม วิธีการ การวัด หลักการ ความคาดหวังและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน และ
ยังหมายถึงการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องตามเหตุผล 
 จากนิยามของซื่อสัตย์ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของซื่อสัตย์ (Honest) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง ความโปร่งใสและการกระท า
ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงต่อความเป็นจริง มีเหตุผล และตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่
เป็นแบบอย่างของผู้น าที่จะก่อให้เกิดความไว้วางใจและความศรัทธาในตัวผู้น า ซึ่งนิยามดังกล่าว
เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความโปร่งใสและกระท าอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (2) ตรงต่อความเป็นจริง (3) ตรงต่อเวลา 
  2.2.8.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral 
Courage)” 
  พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ) (2559) ได้ให้ความหมายของความกล้าหาญเชิง
จริยธรรมว่าหมายถึง ความกล้าหาญที่ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยการค านึงถึงความถูกต้อง โดยยอมเสี่ยงที่จะ
เผชิญหน้ากับการท้าทายของการโดนต่อต้าน โดนข่มขู่ การท้าทายจากผู้ไม่เห็นด้วย รวมถึงการก้าว
ข้ามความกลัว จากสิ่งต่าง ๆ หรือผู้ไม่เห็นด้วยในความถูกต้องนั้น   
  Miller (2005) ได้ให้ความหมายของความกล้าหาญเชิงจริยธรรมว่าหมายถึง พลังความ
ดีงาม การสร้างความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติตนตามหลักจารีตประเพณี 
ค่านิยม และกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติของสังคม  
  Chaplain and Churchwell (2013) ให้ความหมายของกล้าหาญอย่ามีศีลธรรมว่า 
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่ งเป็นจิตส านึกของแต่ละบุคคล การมีความกล้าหาญด้าน
ศีลธรรมจะท าให้ผู้น าประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ กรอบแนวทาง และ
ยังสามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม ผู้น าที่มีความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมมักจะสร้างทางเลือกที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน และมีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  Jamerson (2013) ให้ความหมายว่า ความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญของทุกองค์กร ผู้น า และทุกระดับในองค์กร ที่เต็มใจกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ค านึงถึงความ
ยากล าบาก ความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมคือพลังอ านาจที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นผู้น าจึงต้องเป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ 
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  Lee (2015) ให้ความหมายว่า ความกล้าหาญที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในค่านิยมที่
ถูกต้อง กระท าในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะยากล าบากหรือมีอุปสรรคขัดขวางก็ตาม ความกล้าหาญอย่าง
มีศีลธรรมเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น า ที่จะน ามาซึ่งการเคารพนับถือ ความไว้วางใจ และความชื่น
ชมจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
  Radzaif (2014) ให้ความหมายว่า จิตส านึกที่ดีของผู้น า กระท าในสิ่งที่พูด กระท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อการกระท าของตนเองและการท างาน กล่าวคือ พิสูจน์ด้วยการกระท า 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ ผู้น าที่มีความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมจะเป็นบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธา และกระท าตามด้วยความเต็มใจ 
  Goud (2005) ให้ความหมายว่า ความกล้าหาญในการแสดงออกทางอารมณ์ในทางบวก
ในการมองโลกในแง่ดี เข้าใจคนและสถานการณ์ 
  Lachman,V.D. (2007) ให้ความหมายว่า ความสามารถส่วนบุคคลที่จะเอาชนะความ
หวาดกลัวและกล้ายืนหยัดที่จะสนับสนุนคุณค่าของสังคมในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีเหตุผล 
  Izen (2012) ได้รวบรวมความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรม ว่าเป็นความ
ตั้งใจที่จะยืนหยัดต่อต้านสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับจริยธรรม โดยปราศจากความกังวลหรือความกลัว 
ความเครียด เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้อง  
 จากนิยามของกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของกล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังนี้ว่า หมายถึง ความกล้าหาญที่จะกระท าสิ่งใด ๆ ด้วยการค านึงถึงความถูกต้อง มีจิตส านึกที่ดี 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของสังคม ผู้น าที่มีความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรมจะสร้าง
ทางเลือกที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อจนเองและผู้อ่ืน สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น 
และจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าตาม ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 
(1) มีความกล้าหาญที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม (2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของ
สังคม (3) มีความรับผิดชอบต่อจนเองและผู้อ่ืน (4) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท า
ตาม 
  2.2.8.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความยุติธรรม (Fairness)” 
  Tobak (2013) ให้ความหมายของมีความยุติธรรมว่า หมายถึง กรอบแนวคิดในการ
บริหารงานที่ยุติธรรม ซึ่งผู้น าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความเสมอภาค และมีความ
โปร่งใส เข้าใจในศักยภาพของผู้ร่วมงาน เปิดกว้างยอมรับฟังซึ่งและกัน และตั้งกฎระเบียบข้อบังคับ
ร่วมกัน  
  Stark (2014) ให้ความหมายของมีความยุติธรรมว่า การตระหนักรู้และการปฏิบัติต่อทุก
คนในองค์กรด้วยความเสมอภาค ให้ความส าคัญกับการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
เนื่องจากความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ลุบุคคล ผู้น าจึงจะต้องเข้าใจผู้ ร่วมงานให้
ความส าคัญกับทุกคน ให้ขวัญและก าลังใจ เป็นผู้รับฟังที่ดี และสามารถยอมรับการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานจากผู้ร่วมงาน 
  Reh (2017) ให้ความหมายว่า การให้ความยุติธรรมในการท างาน โดยการค้นหา
ศักยภาพภายในตัวของผู้ร่วมงาน ผู้น าที่มีความยุติธรรมจะได้รับความเคารพนับถือ ความเอาใจใส่ 
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และได้รับความไว้วางจากผู้ร่วมงาน ดังนั้นในการด าเนินการใด ๆ ของผู้น าจึงต้องให้ความส าคัญและ
เข้าใจในศักยภาพของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคลเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 
  Naughton (2016) กล่าวว่า “จะต้องนึกถึงคุณภาพรวมขององค์กร ไม่เพียงแต่การสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในการท างาน แต่ยังรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพ การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้าง
ความร่วมมือในการท างาน” และให้ความหมายของมีความยุติธรรมว่า หมายถึง การมีมนุษยธรรม มี
ความเข้าใจ และให้ความเสมอภาคกับผู้ร่วมงานทุกคน โดยการค้นหา ส่งเสริม สนับสนุนความสามารถ
หรือศักยภาพที่มีอยู่ในตัว และชี้แนะแนวทางให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  Blader (2017) ให้ความหมายว่า ความยุติธรรมเป็นกุญแจส าคัญตัวหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนองค์กร สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงานด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์กร และยังสามารถพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร การบริหารจัดการด้วยความยุติธรรม
จะน ามาซึ่งความร่วมมือในการท างานที่ยั่งยืน 
  สถาบัน Josephson Institute Of Ethics (2010) ให้ความหมายว่า ความยุติธรรมคือ
ส านึกและความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติการ กระบวนการ และล าดับขั้นตอนการท างานที่ ถูกต้องและ
ยุติธรรม ผู้น าที่ดีจะต้องให้ความเสมอภาคกับผู้ร่วมงาน มีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจ 
 จากนิยามของมีมีความยุติธรรมตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีความยุติธรรม (Fairness) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง กรอบ
แนวคิดในการบริหารงานด้วยหลักของความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค และความโปร่งใส ซึ่งผู้น า
จะต้องตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถและดึงศักยภาพที่อยู่ภายในพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างขวัญและก าลังใจ ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน มีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคติต่อผู้ร่วมงาน ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค และความโปร่งใส (2) รู้และเข้าใจในความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
(3) ส่งเสริมสนับสนุนและดึงศักยภาพที่อยู่ภายในของผู้ร่วมงานขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (4) ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน (5) มีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคติต่อผู้ร่วมงาน 
  2.2.8.5  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model)” 
  Webster (2016) ให้ความหมายว่า มาตรฐานแห่งความรับผิดชอบและการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน ผู้น าที่เป็นแบบอย่าที่ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีความตระหนักในตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
มีวิสัยทัศน์ กล้าหาญ มีธรรมาภิบาล และมีความพร้อมในการน าองค์กร 
  Lauby (2013) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็น
ต้นแบบในการท างาน ผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะมีความตระหนักในตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อ่ืน มี
ความรู้ความสามรถในการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น กล้าตัดสินใจ และสามารถโน้มน้าวจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติการใด ๆ ด้วยความเต็มใจ 
  Macaulay (2010) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมที่เป็นต้นแบบหรือการเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้การบริหารจัดการองค์กรประสบผลส าเร็จ เป็นพฤติกรรมที่สามารถกระตุ้น
และน าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นจะต้องมีค่านิยมที่ดี มีประสบการณ์ 
และมีความรู้ รวมถึงการทักษะการสื่อสารที่ดี 
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  Zwilling (2010) ให้ความหมายว่า แบบอย่างพฤติกรรมที่ดีพร้อม สมบูรณ์แบบ และมี
พลังต่อผู้ร่วมงาน ผู้น าที่เป็นแบบอย่างจะต้องเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี ยอมรับฟังผู้อ่ืน มีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ให้ความเคารพและเอาใจใส่ต่อ
ผู้ร่วมงาน มีความรู้รอบด้าน มีมนุษยธรรม มีความเต็มใจยอมรับข้อผิดพลาด และกระท าในสิ่งที่ดีเพ่ือ
ผลประโยชน์ขององค์กร 
  Carvalho (2010) ให้ความหมายว่า การกระท าเป็นแบบอย่างที่สร้างความศรัทธา 
ความเคารพ และความไว้วางใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถเป็นพลังขับ ส่งเสริม จูงใจให้
กระท าตาม ดังนั้นผู้น าจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการกระท า พฤติกรรม และการสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่น ความเชื่อ ความปรารถนาที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 
กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานกระท าในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  Sharer (2013) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมที่คาดหวังที่แสดงให้ เห็นถึงความรู้
ความสามารถและความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามักจะคาดหวังให้ผู้น าของตนเองเป็น
แบบอย่างที่ดี กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีพลัง สร้างและพัฒนาให้ทีมงานมีความสามารถที่หลากหลาย มี
ความสามารถจูงใจให้ผู้อื่นมองเห็นภาพอนาคตร่วมกันและน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 จากนิยามของเป็นแบบอย่างที่ดีตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การ
กระท าที่เป็นแบบอย่างทั้งการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่สร้างความศรัทธา ความ
ไว้วางใจ มีธรรมาภิบาล กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และมีธรรมาภิบาล ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ (1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสม (3) กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของมีจริยธรรมใน 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) เคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) (2) 
ซื่อสัตย์ (Honest) (3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) (4) มีความยุติธรรม (Fairness) 
(5) เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัว
บ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีจริยธรรม” 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
เคารพผู้อ่ืน 
(Respectfulness) 

การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน 
ยอมรั บ ใน คว า มส า มา ร ถแล ะ
ศักยภาพของการท างาน เคารพใน
ความแตกต่ างของแต่ละบุคคล 
ร่วมกันสร้างคุณค่าและบรรยากาศที่
ดีที่เอ้ือต่อการท างาน  

1) การเคารพและยอมรับซึ่งกัน
และกัน 
2) การยอมรับในความสามารถ
และศักยภาพของแต่ละบุคคล  
3) การเคารพในความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล 
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ตารางที่ 2.9  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
ซื่อสัตย์  
(Honest) 

ความโปร่ ง ใสและการกระท าที่
ถูกต้องเหมาะสม ตรงต่อความเป็น
จริง มี เหตุผล และตรงต่อเวลา 
ความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่างของผู้น าที่จะก่อให้เกิด
ความไว้วางใจและความศรัทธาใน
ตัวผู้น า  

1) มีความโปร่งใสและกระท า
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
2) ตรงต่อความเป็นจริง 
3) ตรงต่อเวลา 

ก ล้ า ห า ญ อ ย่ า ง มี
ศีลธรรม 
(Moral Courage) 

ความกล้าหาญที่จะกระท าสิ่งใด ๆ 
ด้วยการค านึงถึงความถูกต้อง มี
จิ ต ส า นึ ก ที่ ดี  ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
กฎระเบียบและค่านิยมของสังคม 
ผู้ น าที่ มี คว ามกล้ าหาญอย่ า งมี
ศีลธรรมจะสร้างทางเลือกที่ดี  มี
ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ
จนเองและผู้อ่ืน สร้างความศรัทธา 
ความเชื่ อมั่น  และจู ง ใจให้ผู้ อ่ื น
กระท าตาม  

1) มีความกล้าหาญที่จะกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 
2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
ค่านิยมของสังคม 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
4) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น 
และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 
 

มีความยุติธรรม  
(Fairness) 

กรอบแนวคิดในการบริหารงานด้วย
หลักของความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสมอภาค และความโปร่งใส ซึ่งผู้น า
จะต้องตระหนักรู้ และเข้ า ใจใน
ความสามารถและดึงศักยภาพที่อยู่
ภายในพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างขวัญและก าลังใจ ยอมรับฟังซึ่ง 
กันและกัน มีเหตุผลและไม่ล าเอียง
หรืออคติต่อผู้ร่วมงาน 

1) มีการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาค 
และความโปร่งใส 
2 )  รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ใ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 
3)  ส่ ง เสริมสนับสนุนและดึ ง
ศักยภาพภายในของผู้ร่วมงานมา
ขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน 
5) มีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรือ
อคติต่อผู้ร่วมงาน 
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ตารางที่ 2.9  (ต่อ) 
 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
(Good Example) 

การกระท าที่เป็นแบบอย่างทั้งการ
ปฏิ บั ติ ง าน  และพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม ที่สร้างความศรัทธา 
ความไว้วางใจ กระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและมี
ธรรมาภิบาล 

1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
3) กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ 
4) มีธรรมาภิบาล 

 
2.3  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าแบบย่ังยืน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าแบบยั่งยืน ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการดังได้
กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุปเป็น
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน มีความหลากหลาย สร้างและพัฒนาผู้น า มีจริยธรรม โดยแต่ละองค์ประกอบหลัก มี
องค์ประกอบย่อย ซึ่งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นโมเดล
การวัด (Measurement Model) 4 โมเดล ดังนี้ 
 2.3.1  โมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
  1) มีจินตนาการ (Imagination) 
  2) มีการวางแผน (Planning) 
  3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 
  4) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
 2.3.2  โมเดลการวัดมีความหลากหลาย (Diversity) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
  1) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
  2) มีการบูรณาการ (Integration) 
  3) มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) 
  4) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 
 2.3.3  โมเดลการวัดสร้างและพัฒนาผู้น า (Developing Leaders) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ  
  1) รักษาสัญญา (Keep Promises) 
  2) สร้างแรงจูงใจ (Motivate) 
  3) มอบหมายงาน (Delegation) 
  4) มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude)  
 2.3.4  โมเดลการวัดมีจริยธรรม (Ethical Leadership) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
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  1) เคารพผู้อื่น (Respectfulness) 
  2) ซื่อสัตย์ (Honest) 
  3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) 
  4) มีความยุติธรรม (Fairness) 
  5) เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว น ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้อีกด้วย
ดังนี้ 
 1.  มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีวิสัยทัศน์
ชัดเจน 

 

มีการจัดการทรัพยากร 

มีจินตนาการ 

 มีการวางแผน 

 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 สร้างแรงบันดาลใจ 

 การสร้างความร่วมมือ 

มีการบูรณาการ 

รักษาสัญญา 

 สร้างแรงจูงใจ 

 มอบหมายงาน 

 

กล้าหาญอยา่งมีศีลธรรม 

 

มีความ
หลากหลาย 

 

สร้างและ
พัฒนาผู้น า 

 

 
มีจริยธรรม 

ภาวะผู้น า 
แบบย่ังยืน 
 

ซื่อสัตย ์

 

เคารพผู้อื่น 

 

มีทัศนคติทางบวก 

 

มีความยุติธรรม 

 เป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

มีความรับผิดชอบ 
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  1.1  มีจินตนาการ (Imagination) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการมองภาพ
อนาคต (2) มีความเป็นไปได้ (3) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  1.2  มีการวางแผน (Planning) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผน (2) มีการสร้างทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ (3) มีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
  1.3  มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันกับทีมงาน (2) มีการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน (3) มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร   
(4) ด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  1.4  สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ (2) สร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อเป้าหมายขององค์กร (3) สร้างความเชื่อมั่น (4) มี
การสร้างและขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.  มีความหลากหลาย (Diversity) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.1  การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการสร้างทีมในการ
ท างาน (2) มีทักษะการสื่อสารเพ่ือการประสานงาน (3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินงาน 
  2.2  มีการบูรณาการ (Integration) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการ บูรณา
การกระบวนการบริหารจัดการ (2) สร้างสมดุลในการท างาน (3) สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
  2.3  มีการจัดการทรัพยากร (Resource Management) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ(1)มีการวาง
แผนการใช้ทรัพยากร (2) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (3) มีการประเมินตรวจสอบการใช้
ทรัพยากร 
  2.4  มีความรับผิดชอบ (Accountability) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (3) มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน (4) 
สร้างข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงาน 
 3.  สร้างและพัฒนาผู้น า (Developing Leaders) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 
  3.1  รักษาสัญญา (Keep Promises) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ค าพูดและการกระท าที่ท าให้
ผู้อื่นเชื่อมั่น (2) มีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (3) มีการวางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า (4) กล้า
ยอมรับความจริงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
  3.2  สร้างแรงจูงใจ (Motivate) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการการกระตุ้น โน้มน้าว และจูง
ใจการท างาน (2) มีความสามารถท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความเชื่อมั่น (3) มีความสามารถในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ (4) มีการให้รางวัลกับผลส าเร็จของงาน 
  3.3  มอบหมายงาน (Delegation) มี 4 ตัวบ่งชี้  คือ (1) การมอบหมายหน้าที่ที่
รับผิดชอบตามศักยภาพของบุคลากร (2) การให้มีส่วนร่วมในการท างาน (3) การสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา (4) การประเมินและสะท้อนผลการด าเนินงาน 
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  3.4  มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มองโลกในแง่ดี (2) มี
ความมั่นคงทางจิตใจ (3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (4) สร้างบรรยากาศเชิงบวกใน
การท างาน 
 4.  มีจริยธรรม (Ethical Leadership) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  4.1  เคารพผู้อ่ืน (Respectfulness) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การเคารพและยอมรับซึ่งกัน
และกัน (2) การยอมรับในความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล (3) การเคารพในความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล 
  4.2  ซ่ือสัตย์ (Honest) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความโปร่งใสและกระท าอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (2) ตรงต่อความเป็นจริง (3) ตรงต่อเวลา 
  4.3  กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความกล้าหาญ
ที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม (2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของสังคม (3) มีความ
รับผิดชอบต่อจนเองและผู้อ่ืน (4) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 
  4.4  มีความยุติธรรม (Fairness) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสมอภาค และความโปร่งใส (2) รู้และเข้าใจในความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน (3) 
ส่งเสริมสนับสนุนและดึงศักยภาพที่อยู่ภายในของผู้ร่วมงานขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (4) ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน (5) มีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคติต่อผู้ร่วมงาน 
  4.5  เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสม (3) กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ (4) มีธรรมาภิบาล 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษานี้ เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
การศึกษาตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวไว้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ 
(Pragmatic Definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือก าหนด
ตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว วิธีนี้อาจ
ท าให้มีความล าเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่า
เป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ วิธีที่ 2 ใช้นิยามเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Definition) ที่อาจท าได้สองแบบ คือ (1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน
ทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อย แบบนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน (2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการก าหนด
น้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้
ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน และวิธีที่ 3 ใช้นิยามเชิงประจักษ์  
(Empirical Definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แต่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ หรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนัก
แน่นเข้มแข็ง 
 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีที่ 3 เป็นการวิจัยที่
ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อ
ว่า จะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพ่ือการสังเคราะห์ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้วิธีที่ 3
และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เนื่องจากมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนัก
แน่นเข้มแข็ง โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,359 คน (กลุ่มสารสนเทศ 
ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) 
และใช้วิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบFree Parameter โดยพิจารณาจาก 3 แบบตามทัศนะของ 
Joreskog และ Sorbom (1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) คือ (1) Fixed Parameter กรณี
ที่ไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรก าหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย์ (2) Free Parameter กรณีมีเส้น
อิทธิพลระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ (3) Constrained 
Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการก าหนดค่าคงที่ให้กับพารามิเตอร์
นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล ทั้งนี้ เหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะว่าโมเดลการ
วัดครั้งนี้ เป็นแบบ Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model ระหว่างตัวแปรมีเส้น
อิทธิพล และไม่มีการปรับโมเดล ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ได้จากการรวมตัวแปรแฝงจ านวน 5 ตัว ตัว
แปรสังเกตจ านวน 17 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 21 เส้น รวมทั้งหมด 43 พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 860 คน 
 วิธีการเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 860 คน จากประชากรจ านวน 2,359 คน ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการสุ่มแบบตามสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของจ านวนประชากรที่เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัดโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้จ านวนรวมทั้งสิ้น 860 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของจ านวนประชากรในแต่ละจังหวัด 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

1. กรุงเทพฯ 119 43 16. กาญจนบุรี 29 11 
2. นนทบุรี 18 7 17. สุพรรณบุรี 32 12 
3. พระนครศรีอยุธยา 29 11 18. นครปฐม 29 11 
4. ปทุมธานี 22 8 19. สมุทรสาคร 11 4 
5. สระบุรี 21 8 20. สมุทรสงคราม 9 3 
6. อ่างทอง 14 5 21. เพชรบุรี 22 8 
7. ลพบุรี 25 9 22. ประจวบคีรีขันธ์ 18 7 
8. สิงห์บุรี 12 4 23. สุราษฎร์ธานี 44 16 
9. ชัยนาท 13 5 24. ชุมพร 22 8 
10. สมุทรปราการ 25 9 25. นครศรีธรรมราช 71 26 
11. ฉะเชิงเทรา 29 11 26. พัทลุง 28 10 
12. ปราจีนบุรี 19 7 27. กระบี่ 16 6 
13. นครนายก 11 4 28. ตรัง 28 10 
14. สระแก้ว 14 5 29. พังงา 13 5 
15. ราชบุรี 26 9 30. ภูเก็ต 7 3 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

31. ระนอง 7 3 46. นครพนม 51 19 
32. ปัตตานี 17 6 47. มุกดาหาร 30 11 
33. ยะลา 12 4 48. สกลนคร 45 16 
34. นราธิวาส 17 6 49. กาฬสินธุ์ 55 20 
35. สงขลา 41 15 50. ขอนแก่น 84 31 
36. สตูล 12 4 51. มหาสารคาม 35 13 
37. จันทบุรี 23 8 52. ร้อยเอ็ด 60 22 
38. ตราด 15 5 53. ศรีสะเกษ 56 20 
39. ชลบุรี 31 11 54. ยโสธร 27 10 
40. ระยอง 19 7 55. อุบลราชธานี 59 22 
41. หนองบัวล าภู 21 8 56. อ านาจเจริญ 22 8 
42. เลย 31 11 57. ชัยภูมิ 37 13 
43. อุดร 63 23 58. นครราชสีมา 50 18 
44. หนองคาย 31 11 59. บุรีรัมย์ 66 24 
45. บึงกาฬ 25 9 60. สุรินทร์ 85 31 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

61. เชียงใหม่ 12 14 70. สุโขทัย 27 10 
62. แม่ฮ่องสอน 3 3 71. อุตรดิตถ์ 19 7 
63. ล าพูน 5 6 72. พิษณุโลก 39 14 
64. ล าปาง 11    13 73. เพชรบูรณ์ 39 14 
65. พะเยา 7 8 74. ก าแพงเพชร 32 12 
66. เชียงราย 15 18 75. พิจิตร 30 11 
67. แพร่ 6 7 76. นครสวรรค์ 37 13 
68. น่าน 11 13 77. อุทัยธานี 21 8 
69. ตาก 7 9    
รวม 2,359 860 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลาง
น้อยและน้อยที่สุดจ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย มีข้อค าถาม จ านวน 62  
ข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2  จ านวนข้อค าถามขององค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน 
ข้อค ำถำม 

1. มีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน 

1) มีจิตนาการ 
2) มีการวางแผน 
3) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
4) สร้างแรงบันดาลใจ 

3 
3 
4 
4 

3 
3 
4 
4 

2. มีความ
หลากหลาย 

1) การสร้างความร่วมมือ 
2) มีการบูรณาการ 
3) มีการจัดการทรัพยากร 
4) มีความรับผิดชอบ 

3 
3 
3 
4 

3 
3 
3 
4 

3. สร้างและพัฒนา
ผู้น า 

1) รักษาสัญญา 
2) สร้างแรงจูงใจ 
3) มอบหมายงาน 
4) มีทัศนคติทางบวก 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

4. มีจริยธรรม 1) เคารพผู้อื่น 
2) ซื่อสัตย์ 
3) กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม 
4) มีความยุติธรรม 
5) เป็นแบบอย่างท่ีด ี

3 
3 
4 
5 
4 

3 
3 
4 
5 
4 

รวม 60 62 
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3.3  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical 
Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) และโดยค านึงถึงข้อแนะน าที่ว่า “การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติ
ดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความส าคัญน้อยกว่า 
เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ 
และแสวง ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ดังนั้นการสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบท
ที่ 2 ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงถึงการก าหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่
ใช้ในการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อค าถามจากตัวบ่งชี้ 
 3.3.4  สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ” (ดูภาคผนวก ก) 
 3.3.5  น าแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ (ดูหนังสือแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้ (1) ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ (2) ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม (3) ดร.สัมฤทธิ์  
กาเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร (4) ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น (5) ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 การแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของส านวนภาษา ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Congruence: IOC) โดยให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย +1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

IOC = N

R
 

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ N แทนจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ข) จากนั้นน าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ดูใน
ภาคผนวก จ) 
 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในจังหวัดขอนแก่นจ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ ไปวิ เคราะห์หาค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of 
Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่งผลจากการทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ันโดยรวมและจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ

จ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 
 

องค์ประกอบหลัก จ ำนวนข้อ 
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ 

ของควำมเชื่อม่ัน 
1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 14 0.957 
2. มีความหลากหลาย 13 0.902 
3. สร้างและพัฒนาผู้น า 16 0.902 
4. มีจริยธรรม 19 0.932 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 62 0.972 

 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1  ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) 
 3.4.2  ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อม
ส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ เ พ่ือตอบ
แบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ช) และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์โดย
ทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง  
 ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ได้รับคืนมาจ านวน 747 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.86 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
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ทุกฉบับ ซึ่งจ านวนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน 747 ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความ
เพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่ 4 พบว่ามี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.937-0.958 แสดงให้เห็นว่า จ านวนแบบสอบถามหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความเพียงพอ 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 
 การวิจัยข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเพ่ือ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ก าหนด ส าหรับการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้น เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูล ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อ
คัดสรรไว้ในโมเดล มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายโดยมีเกณฑ์การแปลความที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็น
โมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 62 ตัวบ่งชี้จาก 21องค์ประกอบย่อย และจาก 4 
องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Third Order Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งเนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ 
ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแยก
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ขั้นตอนที่สองเป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) 
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts, & Moustaki, 2011) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis)  
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 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบจากโมเดล
การวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในโมเดล
การวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อน จากค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor,& Wu, 2012) 
 ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กับเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่า
ความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากเเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias & Carlson, 2010) 
 ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามี
จ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่ง Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่า
มากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อย
กว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) 
 หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป เพ่ือทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการวัดของ
แต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะ
น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  
เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ (1) เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading: ) 
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และค่าที (T) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
(3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อน
ของตัวบ่งชี้ (Error: E) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-Square: CMIN/DF) (7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-
of-Fit Index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: 
AGFI) (10) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (11) ดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของสเกลองค์ประกอบย่อย ที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ดังกล่าวข้างต้น 
ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะน าไปสร้างสเกล
องค์ประกอบต่อไป แต่เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ไม่รายงานค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ จะน าค่าน้ าหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for 
Sampling Adequacy) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยโดยพิจารณาจากเกณฑ์
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีค่าสถิติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
ดังนี้  คือ (1) เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบด้วยค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading: ) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และค่าสถิติ
ทดสอบที (T-Test) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (Error: E) (5) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) (7) 
ค่ า ค ว ามคล าด เ คลื่ อ น ในกา รประมาณค่ าพ า ร ามิ เ ต อ ร์  ( Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (9) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) (10) ดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (11) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) 
 
3.6  เกณฑ์ที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีใช้
ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ 
(Absolute Fit Indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ่ม
ดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ที่
ใช้ดังนี้ 
 3.6.1  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ (Absolute Fit Indices) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่า
ดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  3.6.1.1  ไค-สแควร์ (Chi-Square) เกณฑ์ที่ใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
หรือค่า P-Value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและ
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จ านวนของตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป หรือจ านวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผล
ให้ได้ค่าไค-สแควร์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือค่า P-Value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถน ามาอธิบาย
หรือสนับสนุนความสอดคล้องของโมเดลได้ 
  3.6.1.2  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความ
กลมกลืนก่อนปรับโมเดล เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3.6.1.3  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่ง
ค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3.6.1.4  ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสอดคล้อง (Normed Chi-Square หรือ Relative 
Chi-Square: CMIN/DF) เกณฑ์ที่ ใช้ คือ ค่าCMIN/DFอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ส าหรับโมเดลที่มีความซับซ้อนหรือมีจ านวนตัวแปรในโมเดลมาก 
 3.6.2  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนี
ความสอดคล้องกลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจ าเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-
Item Construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  3.6.2.1  ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เกณฑ์ที่ใช้ คือ 
ค่า NFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลที่
มีความซับซ้อน  
  3.6.2.2  ดัชนีความสอดคล้องของ Tucker and Lewis (Tucker Lewis Index: TLI) มี
ค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3.6.2.3  ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เป็นค่า
ดัชนีที่ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
  3.6.2.4  ดัชนีที่ไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์ (Relative Non-Centrality Index: RNI) 
มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.6.3  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโมเดลที่ค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) จ านวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  3.6.3.1  ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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  3.6.3.2  ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง (Parsimony Normed Fit 
Index: PNFI) ซึ่งน า NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
 จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair Et Al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจาก
ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4  ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี

และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที่ใช้วัด
ควำมสอดคล้อง 

ระดับกำรยอมรับ 

1.ค่า CMIN/DF มีค่าตั้งแต่ 1-3 หรือน้อยกว่า แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง 
2. ค่า RMSEA  มีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
3. ค่า GFI  มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
4. ค่า AGFI มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
5. ค่า CFI  มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
6. ค่า NFI  มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
3.7  กำรตรวจสอบค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 
 น าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่า
น าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี้  1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อน 
จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ (1) 
ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล (2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.1  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
1 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision) VIS 

1.1 มีจินตนาการ (Imagination) VIS1 
1.2 มีการวางแผน (Planning) VIS2 
1.3 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) VIS3 
1.4 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) VIS4 

2 องค์ประกอบหลักมีความหลากหลาย (Diversity) DIV 
2.1 สร้างความร่วมมือ (Collaboration) DIV1 
2.2 มีการบูรณาการ (Integration) DIV2 
2.3 มีการจัดสรรทรัพยากร (Resource Management) DIV3 
2.4 มีความรับผิดชอบ (Accountability) DIV4 

3 องค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า (Developing Leaders)  DEL 
3.1 รักษาสัญญา (Keep Promises) DEL1 
3.2 สร้างแรงจูงใจ (Motivate) DEL2 
3.3 มอบหมายงาน (Delegation) DEL3 
3.4 มีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) DEL4 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อ
แทน 

4 องค์ประกอบมีจริยธรรม (Ethical Leadership) ETH 
4.1 เคารพผู้อื่น (Respectfulness) ETH1 
4.2 ซื่อสัตย์ (Honest) ETH2 
4.3 กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม (Moral Courage) ETH3 
4.4 มีความยุติธรรม (Fairness) ETH4 
4.5 เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) ETH5 

 
ตารางที่  4.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิติ สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้
แทน 

ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) R 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง 
(Squared Multiple Correlation) 

2R  

องศาอิสระ (Degree of Freedom) DF 
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)   
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งชี้ E 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) ** 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) * 
ค่าไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) CMIN/DF 
ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม  (Goodness of Fit 
Index) 

GFI 

ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index) AGFI 

ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI 
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index) NFI 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 747 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.86
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไปจ านวน 860 ฉบับผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถ่ีและ
ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
467 
280 

 
62.50 
37.50 

2.  อายุ 
ไม่เกิน 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
31 
166 
186 
364 

 
4.10 
22.20 
24.90 
48.70 

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

 
104 
580 
63 
 

 
13.92 
77.60 
8.40 

 
4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่เกิน 5 ปี 
6-10 ปี 
11-20 ปี 
21 ปี ขึ้นไป 

 
36 
102 
194 
415 

 
4.80 
13.70 
26.00 
55.60 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
467 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และ เพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เมื่อจ าแนกตาม
อายุพบว่าอายุ 51-60 ปีมากที่สุด จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมา คือ อายุ 41-50 
ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 อายุ 31-40 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และ
อายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมา คือ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92และระดับปริญญาเอก จ านวน 63 
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คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมา คือ มี
ประสบการณ์ 11-20 ปี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ตามล าดับ 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ
ต่ ากว่า 20% (2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง และทดสอบโมเดล
ในระดับองค์ประกอบหลักของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะแบบยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (3) การ
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 1โดยศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ
ต่ ากว่า 20% เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันในล าดับต่อไป ผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

 
 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
องค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ 
ท่านมีความสามารถในการมองภาพอนาคต 

 
 
4.28 

 
 
0.59 13.88 

ท่านมีวิสัยทัศน์ที่มีความเป็นไปได้ 4.33 0.60 13.93 
ท่านสามารถน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 4.29 0.62 14.45 
องค์ประกอบย่อยมีการวางแผน 
ท่านมีการคิดวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนในการด าเนินงาน 

 
4.50 

 
0.58 

 
12.79 

ท่านมีการสร้างทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ 4.46 0.57 12.76 
ท่านมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน 4.42 0.60 13.66 
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ท่านสร้างข้อตกลงขององค์กรร่วมกับทีมงาน 

 
4.54 

 
0.60 

 
13.14 

ท่านสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการหาข้อตกลงร่วม 4.51 0.61 13.55 
ท่านให้ความส าคัญและร่วมด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมขององค์กร 4.56 0.57 12.47 

ท่านด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย 

4.48 0.60 13.35 

องค์ประกอบย่อยสร้างแรงบันดาลใจ 
ท่านมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 

4.33 0.64 14.86 

ท่านสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อเป้าหมายขององค์กร 4.46 0.59 13.28 
ท่านสร้างความเชื่อม่ันในการท างาน 4.49 0.58 12.87 
ท่านสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 4.52 0.59 12.98 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบหลักมีความหลากหลาย  
องค์ประกอบย่อยสร้างความร่วมมือ 
ท่านสร้างทีมในการท างาน 

 
 
4.50 

 
 
0.59 

 
 
13.13 

ท่านมีทักษะการสื่อสารเพ่ือการประสานงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

4.42 0.60 13.51 

ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงาน 

4.56 0.56 12.32 

องค์ประกอบย่อยมีการบูรณาการ 
ท่านมีความสามารถในการหลอมรวมความหลากหลาย 

 
4.26 

 
0.64 

 
14.98 

ท่านมีการหลอมรวมเพ่ือสร้างความสมดุลในการท างาน 4.28 0.64 14.88 
ท่านสร้างสมดุลในการด าเนินงานให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4.31 0.63 14.57 

องค์ประกอบย่อยมีการจัดสรรทรัพยากร 
ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 

 
4.51 

 
0.60 

 
13.34 

ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 4.44 0.63 14.14 
ท่านมีการประเมินตรวจสอบผลการใช้ทรัพยากร 4.35 0.66 15.23 
องค์ประกอบย่อยมีความรับผิดชอบ 
ท่านยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง 

 
4.62 

 
0.54 

 
11.64 

ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการกระท าของตนเอง และต่อการ
ด าเนินงาน 

4.67 0.53 11.40 

ท่านมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานจากการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.67 0.51 11.00 

ท่านสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการวางแผนการด าเนินงาน 

4.58 0.57 12.53 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า  
องค์ประกอบย่อยรักษาสัญญา 
ท่านแสดงให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในค าพูด และการกระท า 

 
4.58 

 
0.57 

 
12.45 

ท่านมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 4.56 0.58 12.72 
ท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน 4.56 0.58 12.70 
ท่านกล้ายอมรับความจริงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 4.65 0.54 11.66 
องค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจ 
ท่านมีการกระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน 

 
4.48 

 
0.60 

 
13.29 

ท่านมีความสามารถท าให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อม่ัน 4.44 0.60 13.50 
ท่านมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 4.49 0.58 12.91 
ท่านให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 4.44 0.61 13.65 
องค์ประกอบย่อยมอบหมายงาน 
ท่านมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความสามารถ
และศักยภาพ 

 
4.53 

 
0.57 

 
12.61 

ท่านมอบหมายงานเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 4.58 0.56 12.17 
ท่านสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่
มอบหมาย 

4.56 0.57 12.40 

ท่านมีการประเมินและสะท้อนผลการด าเนินงานในงานที่มอบหมาย 4.37 0.62 14.08 
องค์ประกอบย่อยมีทัศนคติทางบวก 
ท่านมองโลกในแง่ดี 

 
4.64 

 
0.54 

 
11.65 

ท่านเป็นบุคคลที่มีความม่ันคงทางจิตใจ 4.59 0.55 12.04 
ท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4.63 0.54 11.65 
ท่านสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน 4.61 0.55 12.02 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบหลักมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
องค์ประกอบย่อยเคารพผู้อ่ืน 
ท่านเคารพและยอมรับในความสามารถของผู้อื่น 

 
 
4.70 

 
 
0.51 

 
 
10.86 

ท่านยอมรับในความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล 4.71 0.50 10.56 
ท่านเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 4.72 0.49 10.46 
 องค์ประกอบย่อยซื่อสัตย์ 
ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสถูกต้องเหมาะสม 

 
4.76 

 
0.46 

 
9.59 

ท่านเป็นคนมีเหตุผลและตรงต่อความเป็นจริง 4.72 0.49 10.41 
ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาและการนัดหมาย 4.70 0.51 10.83 
องค์ประกอบย่อยกล้าหาญอย่างมีศีลธรรม 
ท่านมีความกล้าหาญที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
4.69 

 
0.50 

 
10.69 

ท่านปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของสังคม 4.70 0.50 10.73 
ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 4.75 0.48 10.09 
ท่านสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 4.61 0.57 12.37 
องค์ประกอบย่อยมีความยุติธรรม 
ท่านบริหารงานด้วย ความเสมอภาค และความโปร่งใส 

 
4.72 

 
0.50 

 
10.55 

ท่านตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถของผู้ร่วมงาน 4.68 0.52 11.12 
ท่านส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผลและไม่ล าเอียง 4.65 0.53 11.37 
ท่านยอมรับฟังเหตุผลและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 4.65 0.53 11.45 
ท่านมีเหตุผล ไม่ล าเอียง ไม่อคติต่อผู้ร่วมงาน 4.68 0.53 11.31 
องค์ประกอบย่อยเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการท างานและการครองตน 

 
4.68 

 
0.51 

 
11.00 

ท่านมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สร้างความศรัทธา ความไว้วางใจ 4.68 0.49 10.57 
ท่านกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 4.64 0.54 11.60 
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 4.67 0.51 10.96 

 
หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.46-0.66 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อยถึงมาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้  
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 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ 
มีจินตนาการ มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และสร้างแรงบันดาลใจ มีตัวบ่งชี้รวม 14 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28-4.56 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.47-14.86 
 องค์ประกอบมีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย 4 องค์ประกอบคือ สร้างความ
ร่วมมือ มีการบูรณาการ มีการจัดสรรทรัพยากร และมีความรับผิดชอบ มีตัวบ่งชี้รวม 13 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.67 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.00-15.23 
 องค์ประกอบสร้างและพัฒนาผู้น าซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
รักษาสัญญา สร้างแรงจูงใจ มอบหมายงานและมีทัศนคติทางบวก มีตัวบ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.37-4.65 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.65-14.08 
 องค์ประกอบหลักมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 
องค์ประกอบ คือ เคารพผู้อื่น ซื่อสัตย์ กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม มีความยุติธรรม และเป็นแบบอย่างที่
ดี มีตัวบ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.61-4.76 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่
ระหว่าง 9.59-12.37 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือ
โมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 60 ตัวบ่งชี้จาก 17 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก 
โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ 
 ตอนแรก เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ  
 ตอนที่สอง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 
 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบ
ส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองต่อไป แต่เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 17 องค์ประกอบย่อยและ 62 ตัวบ่งชี้ได้ใน
ครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 
  (1) องค์ประกอบหลักของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ มีตัว
บ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้ 
  (2) องค์ประกอบหลักของมีความหลากหลาย มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ มีตัว
บ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 
  (3) องค์ประกอบหลักของสร้างและพัฒนาผู้น า มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ มี
ตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 
  (4) องค์ประกอบหลักของมีจริยธรรม มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 19 
ตัวบ่งชี้ 
 ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 4.2-4.5 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย 
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ภาพที่ 4.4  โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
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ภาพที่ 4.5  โมเดลการวัดของมีจริยธรรม 
  
 ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 
 นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์ ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s 
Test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น (Probability) ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียง
พอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ และวิเคราะห์หาค่า
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การทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy) เพ่ือวัดความเพียงพอของตัวอย่าง ว่ามีจ านวนพอเพียงในการ
วิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่า
มากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อย
กว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ าแนกรายเป็นราย
โมเดล ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8 
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ตารางที่ 4.5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
 

ตัวบ่งชี้ VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 VI14 
VI1 1.000              
VI2 .639** 1.000             
VI3 .569** .653** 1.000            
VI4 .438** .430** .465** 1.000           
VI5 .417** .443** .500** .671** 1.000          
VI6 .447** .494** .546** .624** .692** 1.000         
VI7 .379** .467** .460** .419** .468** .510** 1.000        
VI8 .365** .455** .455** .457** .486** .561** .713** 1.000       
VI9 .311** .397** .410** .454** .504** .483** .633** .675** 1.000      
VI10 .351** .503** .507** .488** .530** .561** .577** .607** .660** 1.000     
VI11 .433** .446** .513** .458** .488** .511** .526** .498** .450** .493** 1.000    
VI12 .466** .485** .491** .540** .501** .513** .542** .554** .490** .550** .634** 1.000   
VI13 .359** .420** .472** .475** .536** .531** .497** .524** .556** .513** .606** .619** 1.000  
VI14 .413** .433** .458** .466** .498** .524** .507** .569** .504** .482** .598** .649** .655** 1.000 
 
หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01,*  หมายถึง  P < .05   
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านสร้าง
ข้อตกลงขององค์กรร่วมกับทีมงาน (VI7) และท่านสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการหาข้อตกลงร่วม 
(VI8) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.713 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ท่านมี
ความสามารถในการมองภาพอนาคต (VI1) และท่านให้ความส าคัญและร่วมด าเนินงานตามข้อตกลง
ร่วมขององค์กร (VI9) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.311 
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ตารางที่ 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดขอมีความหลากหลาย 
 

ตัวบ่งชี้ DI15 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26 DI27 
DI15 1.000             
DI16 .639** 1.000            
DI17 .555** .577** 1.000           
DI18 .525** .556** .517** 1.000          
DI19 .537** .522** .496** .806** 1.000         
DI20 .542** .527** .480** .721** .735** 1.000        
DI21 .549** .473** .491** .505** .519** .530** 1.000       
DI22 .532** .534** .460** .499** .536** .516** .726** 1.000      
DI23 .511** .483** .450** .541** .562** .535** .657** .714** 1.000     
DI24 .461** .447** .532** .421** .419** .375** .548** .515** .466** 1.000    
DI25 .444** .430** .508** .439** .466** .373** .505** .473** .482** .748** 1.000   
DI26 .533** .473** .544** .463** .454** .465** .578** .525** .473** .707** .714** 1.000  
DI27 .555** .511** .490** .526** .508** .528** .562** .542** .582** .575** .618** .672** 1.000 

 
หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01,*  หมายถึง  P < .05   
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ท่านมี
ความสามารถในการหลอมรวมความหลากหลาย (DI18) และท่านมีการหลอมรวมเพ่ือสร้างความ
สมดุลในการท างาน (DI19) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .806 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์
กันน้อยที่สุด คือ ท่านสร้างสมดุลในการด าเนินงานให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร (DI20) และท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการกระท าของตนเอง และ
ต่อการด าเนินงาน (CO39) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .373 
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ตารางที่ 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
 

ตัวบ่งชี้ DE28 DE29 DE30 DE31 DE32 DE33 DE34 DE35 DE36 DE37 DE38 DE39 DE40 DE41 DE42 DE43 

DE28 1.000                
DE29 .715** 1.000               
DE30 .706** .761** 1.000              
DE31 .668** .680** .711** 1.000             
DE32 .586** .557** .566** .503** 1.000            
DE33 .551** .617** .638** .562** .689** 1.000           
DE34 .593** .588** .642** .590** .692** .719** 1.000          
DE35 .526** .562** .593** .563** .608** .644** .675** 1.000         
DE36 .563** .608** .594** .561** .574** .557** .590** .564** 1.000        
DE37 .534** .571** .565** .586** .509** .506** .567** .548** .711** 1.000       
DE38 .584** .606** .617** .600** .578** .592** .627** .598** .723** .709** 1.000      
DE39 .517** .546** .580** .515** .496** .543** .501** .504** .584** .520** .569** 1.000     
DE40 .423** .452** .452** .382** .420** .446** .450** .363** .398** .393** .417** .406** 1.000    
DE41 .499** .483** .528** .466** .499** .522** .520** .477** .425** .403** .492** .444** .670** 1.000   
DE42 .458** .508** .482** .450** .479** .507** .511** .440** .452** .429** .483** .454** .600** .690** 1.000  
DE43 .487** .492** .554** .457** .498** .535** .551** .461** .454** .412** .506** .516** .612** .675** .660** 1.000 

หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01,*  หมายถึง  P < .05   
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (P < .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านมีการ
คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (DE29) และท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ให้กับผู้ร่วมงาน (DE30) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .761 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กัน
น้อยที่สุด คือ ท่านให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ (DE35) และท่านมองโลกในแง่ดี 
(DE40) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .363  
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ตารางที่ 4.8  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีจริยธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ ET44 ET45 ET46 ET47 ET48 ET49 ET50 ET51 ET52 ET53 ET54 ET55 ET56 ET57 ET58 ET59 ET60 ET61 ET62 
ET44 1.000                   
ET45 .808** 1.000                  
ET46 .791** .815** 1.000                 
ET47 .614** .632** .626** 1.000                
ET48 .646** .611** .586** .743** 1.000               
ET49 .567** .563** .572** .637** .667** 1.000              
ET50 .539** .546** .567** .574** .559** .553** 1.000             
ET51 .581** .589** .598** .612** .601** .621** .690** 1.000            
ET52 .606** .601** .614** .619** .583** .594** .646** .726** 1.000           
ET53 .497** .510** .498** .506** .496** .560** .569** .638** .643** 1.000          
ET54 .598** .611** .613** .665** .617** .613** .571** .601** .612** .559** 1.000         
ET55 .575** .624** .619** .582** .570** .578** .556** .613** .612** .579** .705** 1.000        
ET56 .590** .590** .611** .585** .583** .574** .520** .588** .596** .566** .696** .690** 1.000       
ET57 .574** .634** .635** .590** .597** .548** .524** .571** .590** .608** .653** .687** .791** 1.000      
ET58 .523** .545** .585** .559** .604** .571** .508** .525** .536** .553** .645** .625** .719** .721** 1.000     
ET59 .511** .554** .553** .607** .567** .607** .538** .590** .620** .559** .615** .588** .537** .555** .531** 1.000    
ET60 .534** .546** .589** .570** .576** .612** .551** .579** .608** .612** .599** .603** .571** .584** .580** .759** 1.000   
ET61 .525** .518** .545** .550** .528** .582** .564** .571** .572** .625** .599** .571** .608** .586** .600** .704** .710** 1.000  
ET62 .561** .574** .584** .631** .651** .595** .551** .589** .620** .588** .604** .631** .658** .646** .702** .675** .705** .736** 1.000 

หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01,*  หมายถึง  P < .05  
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีจริยธรรม (ETH) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านยอมรับใน
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล (ET45) และท่านเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
(ET46) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.815 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ 
ท่านเป็นคนมีเหตุผลและตรงต่อความเป็นจริง (ET48) และท่านสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้
ผู้อื่นกระท าตาม (ET53) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.496  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตารางที่ 18-21
แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(P < .01) และ .05 (P < .05) ทุกค่าแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได ้
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัดของ
มีวิสัยทัศน์ชัดเจน โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า และ
โมเดลการวัดของมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออ
ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัด 
 

โมเดล 
Bartlett Test 
of Sphericity 

P 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling 
Adequacy 

มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 6549.414 .000 .939 
มีความหลากหลาย 6854.958 .000 .931 
สร้างและพัฒนาผู้น า 8792.571 .000 .958 
มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 12478.352 .000 .964 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
6549.414, 6854.958, 8792.571 และ 12478.352 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(P < .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์- 
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .600-.826 
แสดงว่าจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ต่อไป 
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 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จ านวน 62 ตัวบ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
(VIS) แสดงในตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร
ในองค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ แสดงในตารางที่ 4.10 และการสร้างโมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน์
ชัดเจน แสดงในภาพที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

VIS1 
VI1 0.88 0.04 19.87** 0.54 0.18 0.16 
VI2 0.99 0.05 22.25** 0.68 0.29 0.12 
VI3 1.00   0.65 0.25 0.14 

VIS2 

VI4 0.88 0.04 22.98** 0.60 0.19 0.13 
VI5 0.94 0.04 25.31** 0.69 0.27 0.10 
VI6 1.00   0.70 0.27 0.11 

VIS3 

VI7 1.10 0.06 20.24** 0.67 0.18 0.12 
VI8 1.19 0.06 21.55** 0.75 0.25 0.09 
VI9 1.00   0.61 0.06 0.13 
VI10 1.16 0.06 20.71** 0.74 0.31 0.09 

VIS4 

VI11 1.09 0.05 22.11** 0.59 0.14 0.17 
VI12 1.06 0.05 23.42** 0.66 0.19 0.12 
VI13 1.00   0.62 0.17 0.13 
VI14 1.03 0.04 23.24** 0.63 0.17 0.13 

CMIN/DF =  2.750 RMSEA = 0.048, GFI = 0.967, AGFI = 0.945,CFI = 0.983, NFI =  0.974 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร ในองค์ประกอบของ 
มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 

 
องค์ประกอบย่อย VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 

VIS1 1.00    
VIS2 .720** 1.00   
VIS3 .661** .731** 1.00  
VIS4 .721** .770** .774** 1.00 

** P < .01 
 จากตารางที่ 4.10-4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ได้ดังภาพที่ 
4.6 
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ภาพที่ 4.6  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
 
 จากตารางที่ 4.10, 4.11 และภาพท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจนพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.750 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.048 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.967 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.945 ค่าดัชนีความ
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สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.983 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.974 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 14 ตัว มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.88-1.16 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่ VI1-VI3 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ (VIS1) ตัวบ่งชี้ที่ VI4-VI6 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมี
การวางแผน (VIS2) ตัวบ่งชี้ที่ VI7-VI10 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(VIS3) ตัวบ่งชี้ที่ VI11-VI14 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการสร้างแรงบันดาลใจ (VIS4) 
นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน
ร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.661-0.731 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ได้สเกล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 
 VIS1 = (VI1+VI2+VI3) = (0.18+0.19+0.25) = 0.62 
 VIS2 = (VI4+ (VI5+VI6) = (0.19+0.27+0.27) = 0.73 
 VIS3 = (VI7+VI8+VI9+VI10) = (0.18+0.25+0.06+0.31) = 0.81 
 VIS4 = (VI11+ VI12+VI13+VI14) = (0.14+0.19+0.17+0.17) = 0.67 
 
 2) โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) 
แสดงในตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรใน
องค์ประกอบมีความหลากหลาย แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดของมีความ
หลากหลาย แสดงในภาพที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

DIV1 

DI15 1.13 0.06 20.25** 0.63 0.20 0.13 
DI16 1.12 0.06 20.11** 0.61 0.18 0.14 
DI17 1.00   0.54 0.15 0.14 

DIV2 

DI18 1.10 0.04 28.83** 0.79 0.27 0.09 
DI19 1.11 0.04 29.42** 0.81 0.30 0.08 
DI20 1.00   0.67 0.17 0.13 

DIV3 

DI21 0.94 0.04 25.30** 0.76 0.35 0.09 
DI22 0.95 0.04 24.66** 0.71 0.19 0.12 
DI23 1.00   0.71 0.29 0.13 

DIV4 

DI24 1.01 0.04 24.03** 0.65 0.22 0.10 
DI25 0.96 0.04 25.97** 0.60 0.06 0.12 
DI26 1.00   0.71 0.23 0.08 
DI27 1.08 0.05 23.85** 0.67 0.22 0.11 

CMIN/DF = 2.541, RMSEA = 0.045, GFI = 0.976, AGFI = 0.952, CFI = 0.990, NFI = 0.983 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร ในองค์ประกอบ 
มีความหลากหลาย 

 
องค์ประกอบย่อย DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 

DIV1 
DIV2 
DIV3 
DIV4 

1.00 
.774** 
.747** 
.788** 

 
1.00 
.702** 
.647** 

 
 
1.00 
.767** 

 
 
 
1.00 

** P < .01 
 จากตารางที่ 4.12-4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความหลากหลาย ได้ดังภาพที่ 
4.7 

 
 
ภาพที่ 4.7  โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย 
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 จากตารางที่ 4.12,4.13 และภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของมีความหลากหลายพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.541 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.045 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.976 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.952 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.990 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.983 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 13 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.94-1.13 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ DI15-DI17 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยสร้างความร่วมมือ (DIV1)  ตัวบ่งชี้ที่  DI18-DI20 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีการบูรณาการ (DIV2) ตัวบ่งชี้ที่ DI21-DI23 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีการจัดสรรทรัพยากร (DIV3) และตัวบ่งชี้ที่ DI24-DI27 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีความรับผิดชอบ (DIV4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณา
ได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีความหลากหลายมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.647-0.788 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมีความหลากหลายได้สเกล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 
 DIV 1 = (DI15DI16+DI17) = (0.20+0.18+0.15) = 0.53 
 DIV 2 = (DI18+DI19+DI20) = (0.27+0.30+0.17) = 0.74 
 DIV 3 = (DI21+DI22+DI23) = (0.35+0.19+0.29) = 0.83 
 DIV 4 = (DI24+DI25+DI26+DI27) = (0.22+0.06+0.23+0.22) = 0.73 
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 3) โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) 
แสดงในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบสร้างและพัฒนาผู้น าแสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลการวัดของสร้างและ
พัฒนาผู้น า แสดงในภาพที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
(DEL) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

DEL1 

DE28 1.07 0.04 25.62** 0.67 0.14 0.11 
DE29 1.14 0.04 27.27** 0.74 0.18 0.09 
DE30 1.16 0.04 28.19** 0.77 0.21 0.08 
DE31 1.00   0.65 0.14 0.10 

DEL2 

DE32 1.01 0.04 23.43** 0.64 0.14 0.13 
DE33 1.06 0.04 24.75** 0.70 0.18 0.11 
DE34 1.06 0.04 25.66** 0.74 0.22 0.09 
DE35 1.00   0.61 0.12 0.14 

DEL3 

DE36 1.13 0.05 21.01** 0.72 0.19 0.09 
DE37 1.06 0.05 20.08** 0.66 0.15 0.11 
DE38 1.14 0.05 21.20** 0.74 0.21 0.08 
DE39 1.00   0.48 0.08 0.20 

DEL4 

DE40 0.91 0.04 22.39** 0.57 0.15 0.12 
DE41 1.04 0.04 25.69** 0.72 0.25 0.09 
DE42 0.97 0.04 24.45** 0.65 0.20 0.10 
DE43 1.00    0.66 0.20 0.10 

CMIN/DF = 2.561, RMSEA = 0.046, GFI = 0.959, AGFI = 0.944, CFI = 0.983, NFI = 0.972 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร ในองค์ประกอบสร้างและ 
พัฒนาผู้น า 

 
องค์ประกอบย่อย DEL1 DEL2 DEL3 DEL4 

DEL1 
DEL2 
DEL3 
DEL4 

1.00 
.837** 
.835** 
.700** 

 
1.00 
.832** 
.730** 

 
 
1.00 
.668** 

 
 
 
1.00 

** P < .01 
  
 จากตารางที่ 4.14-4.15 สามารถสร้างโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า ได้ดังภาพที่ 
4.8 
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ภาพที่ 4.8  โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
 
 จากตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก             
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ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.561 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.046 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.959 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness- of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.983 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.972 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 16 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.91-1.16 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่ DE28-DE31 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยรักษาสัญญา (DEL1) ตัวบ่งชี้ที่ DE32-DE35 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยสร้างแรงจูงใจ (DEL2) ตัวบ่งชี้ที่  DE36-DE39 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
มอบหมายงาน (DEL3) และตัวบ่งชี้ที่ DE40-DE43 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีทัศนคติ
ทางบวก (DEL4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า 
มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.668-0.837 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยงได้สเกล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 
 DEL1 = (DE28+DE29+DE30+DE31) = (0.14+0.18+0.21+0.14) = 0.67 
 DEL2 = (DE32+DE33+DE34+DE35) = (0.14+0.18+0.22+0.12) = 0.66 
 DEL3 = (DE36+DE37+DE38+DE39) = (0.19+0.15+0.21+0.08) = 0.53 
 DEL4 = (DE40+DE41+DE42+DE43) = (0.15+0.25+0.20+0.20) = 0.80 
 
 4) โมเดลการวัดของมีจริยธรรม 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) 
แสดงในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปรใน
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดของมี
จริยธรรม แสดงในภาพที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีจริยธรรม (ETH) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

ETH1 

ET44 1.01 0.03 35.39** 0.78 0.23 0.06 
ET45 1.01 0.03 37.49** 0.82 0.30 0.04 
ET46 1.00   0.81 0.28 0.05 

ETH2 

ET47 0.95 0.04 24.68** 0.74 0.30 0.05 
ET48 0.99 0.04 25.19** 0.70 0.19 0.07 
ET49 1.00   0.67 0.21 0.09 

ETH3 

ET50 0.96 0.04 25.04** 0.61 0.13 0.10 
ET51 1.06 0.04 29.02** 0.73 0.20 0.07 
ET52 1.00   0.72 0.21 0.06 
ET53 1.07 0.04 24.26** 0.58 0.10 0.14 

ETH4 

ET54 0.93 0.03 27.49** 0.69 0.16 0.08 
ET55 0.97 0.04 26.92** 0.69 0.15 0.09 
ET56 1.00   0.71 0.12 0.08 
ET57 1.00 0.03 33.49** 0.71 0.14 0.08 
ET58 0.96 0.04 27.05** 0.66 0.15 0.09 

ETH5 

ET59 0.96 0.04 26.77** 0.70 0.18 0.08 
ET60 0.91 0.03 27.25** 0.68 0.12 0.08 
ET61 1.00   0.70 0.17 0.09 
ET62 0.99 0.03 29.42** 0.76 0.26 0.06 

CMIN/DF =  2.521, RMSEA = 0.045, GFI = 0.958, AGFI = 0.935, CFI = 985, NFI =  975 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปร ในองค์ประกอบ 
มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

 
องค์ประกอบย่อย ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 ETH5 

ETH1 
ETH2 
ETH3 
ETH4 
COH5 

1.00 
.795** 
.776** 
.799** 
.732** 

 
1.00 
.845** 
.841** 
.837** 

 
 
1.00 
.839** 
.844** 

 
 
 
1.00 
.859** 

 
 
 
 
1.00 

** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.16-4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีจริยธรรม ได้ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9  โมเดลการวัดของมีจริยธรรม 
 
 จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของมีจริยธรรมพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.521 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
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ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.935 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.985 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.975 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 19 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.91-1.07 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่  ET44-ET46 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบเคารพผู้อ่ืน (ETH1) ตัวบ่งชี้ที่ ET47-ET49 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
ซื่อสัตย์ (ETH2) ตัวบ่งชี้ที่ ET50-ET53 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยกล้าหาญอย่างมี
ศีลธรรม (ETH3) ตัวบ่งชี้ที่ ET54-ET58 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความยุติธรรม 
(ETH4) และตัวบ่งชี้ที่  ET59-ET62 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยเป็นแบบอย่างที่ดี 
(ETH5) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความ
แปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีจริยธรรมมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.732-0.859 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมีจริยธรรมได้สเกล
องค์ประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 
 ETH1 = (ET44+ET45+ET46) = (0.23+0.30+0.28) = 0.81 
 ETH2 = (ET47+ET48+ET49) = (0.30+0.19+0.21) = 0.70 
 ETH3 = (ET50+ET51+ET52+ET53) = (0.13+0.20+0.21+0.10) = 0.64 
 ETH4 = (ET54+ET55+ET56+ET57+ET58) = (0.14+0.15+0.12+0.14+.15) = 0.70 
 ETH5 = (ET59+ET60+ET61+ET62) = (0.18+0.12+0.17+0.26) = 0.73 
 
 โดยภาพรวมจากตารางที่ 4.10-4.17 และภาพที่ 4.6-4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยส าคัญทางสถิติ
ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจ านวน 17 ตัว ได้
ดังสมการ 
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 VIS1 = (VI1+VI2+VI3) = (0.18+0.19+0.25) = 0.62 
 VIS2 = (VI4+ (VI5+VI6) = (0.19+0.27+0.27) = 0.73 
 VIS3 = (VI7+ VI8+VI9+VI10) = (0.18+0.25+0.06+0.31) = 0.81 
 VIS4 = (VI11+ VI12+VI13+VI14) = (0.14+0.19+0.17+0.17) = 0.67 
 DIV 1 = (DI15DI16+DI17) = (0.20+0.18+0.15) = 0.53 
 DIV 2 = (DI18+DI19+DI20) = (0.27+0.30+0.17) = 0.74 
 DIV 3 = (DI21+DI22+DI23) = (0.35+0.19+0.29) = 0.83 
 DIV 4 = (DI24+DI25+DI26+DI27) = (0.22+0.06+0.23+0.22) = 0.73 
 DEL1 = (DE28+DE29+DE30+DE31) = (0.14+0.18+0.21+0.14) = 0.67 
 DEL2 = (DE32+DE33+DE34+DE35) = (0.14+0.18+0.22+0.12) = 0.66 
 DEL3 = (DE36+DE37+DE38+DE39) = (0.19+0.15+0.21+0.08) = 0.53 
 DEL4 = (DE40+DE41+DE42+DE43) = (0.15+0.25+0.20+0.20) = 0.80 
 ETH = (ET44+ET45+ET46) = (0.23+0.30+0.28) = 0.81 
 ETH2 = (ET47+ET48+ET49) = (0.30+0.19+0.21) = 0.70 
 ETH3 = (ET50+ET51+ET52+ET53) = (0.13+0.20+0.21+0.10) = 0.64 
 ETH4 = (ET54+ET55+ET56+ET57+ET58) = (0.14+0.15+0.12+0.14+.15) = 0.70 
 ETH5 = (ET59+ET60+ET61+ET62) = (0.18+0.12+0.17+0.26) = 0.73 
 
 4.3.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) จากจากองค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ ซึ่งได้จากสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 17 ตัวดังกล่าวข้างบน และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) มีความหลากหลาย (DIV) สร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) และภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม (ETH) ดังแสดงโมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง 17 ตัว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
และไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539, West, Taylor, & Wu, 
2012) รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น เมท
ริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่า
ความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดย
พิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539, Tobias, & Carlson, 2010) และค่า

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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การทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนเพียงพอในการวิเคราะห์
หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า 
.80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 
แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) 
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ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 17 ตัว 
 

ตัวบ่งชี้ VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 DEL1 DEL2 DEL3 DEL4 ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 ETH5 

VIS1 1.000                 
VIS2 .612** 1.000                
VIS3 .572** .656** 1.000               
VIS4 .614** .674** .710** 1.000              
DIV1 .550** .633** .668** .737** 1.000             
DIV2 .574** .590** .603** .673** .670** 1.000            
DIV3 .501** .614** .627** .647** .653** .645** 1.000           
DIV4 .482** .598** .607** .597** .667** .573** .672** 1.000          
DEL1 .505** .622** .650** .643** .710** .577** .670** .740** 1.000         
DEL2 .512** .603** .630** .671** .675** .638** .647** .655** .753** 1.000        
DEL3 .528** .598** .657** .649** .667** .627** .685** .691** .759** .748** 1.000       
DEL4 .427** .481** .499** .578** .607** .508** .532** .574** .624** .643** .606** 1.000      
ETH1 .298** .422** .469** .437** .474** .391** .469** .569** .573** .518** .570** .668** 1.000     
ETH2 .319** .476** .461** .481** .513** .398** .497** .604** .597** .507** .546** .665** .726** 1.000    
ETH3 .375** .474** .517** .524** .578** .429** .545** .569** .610** .604** .583** .680** .699** .750** 1.000   
ETH4 .375** .490** .537** .510** .583** .468** .544** .608** .644** .619** .661** .679** .734** .763** .762** 1.000  
ETH5 .390** .512** .514** .540** .581** .475** .523** .573** .654** .648** .618** .657** .664** .749** .767** .776** 1.000 

หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01 
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 17 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < 
.01) โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีความยุติธรรม (ETH4) และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (ETH5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .776 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน
น้อยที่สุดคือ มีจินตนาการ (VIS1) และเคารพผู้อ่ืน (ETH1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.298 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Test for Sampling Adequacy) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

โมเดล 
Bartlett Test 
of Sphericity 

P 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling Adequacy 
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 11092.508 .000 0.966 

 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 11092.508 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P < .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.966 แสดงว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 
4.11 
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ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

องค์ประกอบ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอ
บ (FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E)   SE T 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) 
VIS1 0.83 0.04 21.07** 0.47 0.07 0.14 
VIS2 0.93 0.04 25.72** 0.62 0.14 0.10 
VIS3 0.98 0.04 27.92** 0.69 0.20 0.08 
VIS4 1.00   0.73 0.23 0.07 
องค์ประกอบย่อยมีความหลากหลาย (DIV) 
DIV1 1.08 0.04 27.28** 0.71 0.14 0.07 
DIV2 1.17 0.05 23.09** 0.61 0.11 0.13 
DIV3 1.18 0.05 25.99** 0.65 0.09 0.11 
DIV4 1.00   0.67 0.13 0.07 
องค์ประกอบย่อยLร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) 
DEL1 1.29 0.06 23.33** 0.76 0.15 0.06 
DEL2 1.29 0.06 23.59** 0.73 0.12 0.07 
DEL3 1.25 0.05 23.41** 0.75 0.14 0.06 
DEL4 1.00   0.52 0.06 0.11 
องค์ประกอบย่อยมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) 
ETH1 0.94 0.03 28.66** 0.65 0.23 0.08 
ETH2 0.92 0.03 32.55** 0.73 0.23 0.05 
ETH3 0.95 0.03 33.64** 0.75 0.25 0.05 
ETH4 1.00   0.79 0.25 0.04 
ETH5 1.00 0.03 34.32** 0.77 0.21 0.05 
CMIN/DF =  2.458, RMSEA = 0.044, GFI = 0.966, AGFI = 0.942, CFI = 0.988, NFI = 0.980 

**P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
 
 จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 
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2.458 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิ เตอร์  (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.044 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) เท่ากับ 0.966 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
เท่ากับ 0.942 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 
0.988 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.980 
 สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-1.28 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
(VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.28 มีความหลากหลาย (DIV) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.21 สร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 และมีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม (ETH) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดจากองค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีความหลากหลาย 
สร้างและพัฒนาผู้น า และมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ตามล าดับ 
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ทั้ง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสองค่านี้ให้ความหมายใน
ท านองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) ดังสมการ 
 SUST = 1.28 (VIS) + 1.21 (DIV) + 1.01 (DEL) + 1.00 (ETH)  
 3.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 
3 คือ ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตามเกณฑ์ดังนี้ (1)  
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ (2) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.21  น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้ 

 
ภาวะผู้น้าแบบ

ยั่งยืน 
องค์ประกอบ

หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหาร
โรงเรียน
มัธยมศึกษา 
(SUST) 

มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
(VIS) 

1.28 มีจินตนาการ 
(VIS1) 

0.83 VI1 0.88 
VI2 0.99 
VI3 1.00 

มีการวางแผน
(VIS2) 

0.93 VI4 0.88 
VI5 0.94 
VI6 1.00 

มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(VIS3) 

0.98 VI7 1.10 
VI8 1.19 

สร้างแรงบันดาล
ใจ (VIS4) 

1.00 VI9 1.00 
VI10 1.16 
VI11 1.09 
VI12 1.06 
VI13 1.00 
VI14 1.03 

มีความ
หลากหลาย  
(DIV) 

1.21 
 

สร้างความร่วมมือ 
(DIV1) 

1.08 DI15 1.13 
DI16 1.12 
DI17 1.00 

มีการบูรณาการ 
(DIV2) 

1.17 DI18 1.10 
DI19 1.11 
DI20 1.00 

มีการจัดสรร
ทรัพยากร (DIV3) 

1.18 DI21 0.94 
DI22 0.95 
DI23 1.00 

มีความรับผิดชอบ 
(DIV4) 

1.00 DI24 1.01 
DI25 0.96 
DI26 1.00 
DI27 1.08 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 
ภาวะผู้น้าแบบ

ยั่งยืน 
องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัว

บ่งชี้   

ภาวะผู้น าแบ
ยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหาร
โรงเรียน 
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
(SUST) 

สร้ า งและพัฒนา
ผู้น า (DEL) 

1.01 รักษาสัญญา 
(DEL1) 

1.29 DE28 1.07 
DE29 1.14 
DE30 1.16 
DE31 1.00 

ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ 
(DEL2) 

1.29 DE32 1.01 
DE33 1.06 
DE34 1.06 
DE35 1.00 

มอบหมายงาน 
(DEL3) 

1.25 DE36 1.13 
DE37 1.06 
DE38 1.14 
DE39 1.00 

มีทัศนคติทางบวก 
(DEL4) 

1.00 DE40 0.91 
DE41 1.04 
DE42 0.97 
DE43 1.00 

มีจริยธรรม (ETH) 1.00 เคารพผู้อ่ืน 
(ETH1) 

0.94 DE44 1.01 
DE45 1.01 
DE46 1.00 

ซื่อสัตย์ (ETH2) 0.92 DE47 0.95 
DE48 0.99 
DE49 1.00 

กล้าหาญอย่างมี
ศีลธรรม (ETH3) 

0.95 DE50 0.96 
DE51 1.06 
DE52 1.00 
DE53 1.07 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 
ภาวะผู้น้าแบบ

ยั่งยืน 
องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัว

บ่งชี้   

ภาวะผู้น าแบ
ยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหาร
โรงเรียน 
มัธยมศึกษา
(SUST) 

  มีความยุติธรรม 
(ETH4) 

1.00 DE54 0.93 
DE55 0.97 
DE56 1.00 
DE57 1.00 
DE58 0.96 

เป็นแบบอย่างที่ดี 
(ETH5) 

1.00 DE59 0.96 
ET60 0.91 
ET61 1.00 
ET62 0.99 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบ
หลักทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-1.28 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีวิสัยทัศนัดเจน  (VIS) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.28 มีความหลากหลาย (DIV) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.21 สร้างและ
พัฒนาผู้น า (DEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 และมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อย
ทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ได้ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.83-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ สร้างแรงบันดาลใจ (VIS4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (VIS3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มีการวางแผน (VIS2) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.93 และมีจินตนาการ (VIS1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 
 องค์ประกอบหลักมีความหลากหลาย (DIV) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00-1.18 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการจัดสรรทรัพยากร  (DIV3) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.18 มีการบูรณาการ (DIV2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.17 สร้างความ
ร่วมมือ (DIV1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.08 และมีความรับผิดชอบ (DIV4) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
 องค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00-1.29 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ รักษาสัญญา (DEL1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
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1.29 สร้างแรงจูงใจ (DEL2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.29 มอบหมายงาน (DEL3) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.25 และมีทัศนคติทางบวก (DEL4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.00 
 องค์ประกอบหลักมีจริยธรรม (ETH) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.92-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความยุติธรรม (ETH4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 เป็นแบบอย่างที่ดี (ETH5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 กล้าหาญอย่างมี
ศีลธรรม (ETH3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 เคารพผู้อ่ืน (ETH1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.94 และซื่อสัตย์ (ETH2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 
 จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 62 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.88-1.16 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ
ท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน (DE30) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.16 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ท่านมีความสามารถในการ
มองภาพอนาคต (VI1) และท่านมีการคิดวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนในการด าเนินงาน (VI4) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 
 
โดยสรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 
โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้โดยมีค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด4

โมเดลและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดของภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

โมเดลการวัด 

CMIN 
เกณฑ์ 

1-3 หรือ
น้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑ์ 
ต่้ากว่า 
0.05 

GFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

CFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

NFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (VIS) 2.750 0.048 0.967 0.945 0.983 0.974 
มีความหลากหลาย (DIV) 2.541 0.045 0.976 0.952 0.990 0.983 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ) 
 

โมเดลการวัด 

CMIN 
เกณฑ์ 

1-3 หรือ
น้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑ์ 
ต่้ากว่า 
0.05 

GFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

CFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

NFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

สร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) 2.561 0.046 0.959 0.944 0.983 0.972 
มีจริยธรรม (ETH) 2.521 0.045 0.958 0.935 0.985 0.975 
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 2.458 0.044 0.966 0.942 0.988 0.989 

 
 รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นกัน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และแสดงให้
เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ทั้ งเชิงวิชาการและ
การน าไปใช้ 
 ในเชิงวิชาการ หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะช่วยให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิง
เพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตสามารถน าไปใช้เพ่ือการวิ จัย
ประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้นช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้
องค์การสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมี
คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) เป็นต้น 
 ในการน าไปใช้เช่น ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง 
อันจะช่วยลดปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลที่เกิดจาก
การวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
หรือในการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแนวทางการควบคุมองค์การ (Controlling the Organization) ซึ่งเป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายของ
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องค์การที่ก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้ก าหนดถึงสิ่งที่จะให้
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
สมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้น
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากข้ึน และลดพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ให้น้อยลงเป็นต้น 
 ในการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตัวบ่งชี้ ไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร เพ่ือให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการน าไปใช้ ผู้วิจัยขอน าเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดเชิงบริหารเฉพาะในระดับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังภาพที่ 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12  กรอบแนวคิดเชิงเพ่ือการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบ

ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร 



 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) สร้างและพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่
นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่ก าหนด
น้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (2) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ประชากร (Population) คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
2,359 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อ
จ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจ านวน 4 ตัว ตัวแปร
สังเกตจ านวน 17 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 21 เส้น รวมทั้งหมด 43 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยจ านวน 860 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีลักษณะ
เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด จ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อ
ค าถาม 62 ข้อ 

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละ
เพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ื อพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และ (5) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตั วอย่างของไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณา
ขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ และ (6) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้ (1) ค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า (2) ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
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RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI (5) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยนี้ในหัวข้อข้างล่าง เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จ านวน 747 คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ เพศชาย จ านวน 280 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 

 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 51-60 ปีมากที่สุด จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 อายุ 31-40 ปี จ านวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 

 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และระดับต่ ากว่า
ปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 

 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ 21 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 
415 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20 ปี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.0 มีประสบการณ์ 6-10 ปีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 
ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

 5.1.1  ผลการศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จ านวน 62 
ตัว เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้  

องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มี
จินตนาการ มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และสร้างแรงบันดาลใจ มีตัวบ่งชี้รวม 14 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.28-4.56 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.47-14.86 

องค์ประกอบมีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย 4 องค์ประกอบคือ สร้างความ
ร่วมมือ มีการบูรณาการ มีการจัดสรรทรัพยากร และมีความรับผิดชอบ มีตัวบ่งชี้รวม 13 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.67 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.00-15.23 

องค์ประกอบสร้างและพัฒนาผู้น าซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
รักษาสัญญา สร้างแรงจูงใจ มอบหมายงานและมีทัศนคติทางบวก มีตัวบ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.37-4.65 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.65-14.08 
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องค์ประกอบมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ 
เคารพผู้อื่น ซื่อสัตย์ กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม มีความยุติธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีตัวบ่งชี้รวม 19 
ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.61-4.76 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.59-12.37 

โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 62 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-
4.76 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.59-15.23 ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความ
เหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 5.1.2  ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค -สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า (2) ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี
ค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามล าดับของการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

(1)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการวัดที่ใช้ในการ
วิจัย มีดังนี้ 

โมเดลการวัดของของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.54-
0.75 

โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.54-0.81 

โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.48-0.77 

โมเดลการวัดของมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.58-
0.82 

โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้น มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) ทุกค่า 



150 

(2)  ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
6549.414, 6854.958, 8792.571 และ 12478.352 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P< 
.01) 

(3)  ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เ พ่ือวัดความเพียงพอของ
ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก โมเดลการวัดของของ
การมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) โมเดลการวัดของสร้างและ
พัฒนาผู้น า (DEL) และโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .931-
.964 แสดงให้เห็นว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(4)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ 
4 องค์ประกอบหลัก โมเดลการวัดของของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) โมเดลการวัดของมีความ
หลากหลาย (DIV) โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) และโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม (ETH) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

โมเดลการวัดของของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า ไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.750 ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.048 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ .967 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.945 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.983 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) 
เท่ากับ 0.974 

โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.541 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
.976 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.952 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.990 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เท่ากับ 0.983 

โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนาผู้น าพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.561 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.046 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
.959 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.983 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เท่ากับ 0.972 

โมเดลการวัดของมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.521 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.045 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
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.958 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.935 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.985 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เท่ากับ 0.975 

 ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 4
องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ชัดเจน ความหลากหลาย สร้างและพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผลการวิเคราะห์สามารถน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบไ ด้
จ านวน 17 ตัว ดังสมการ 

VIS1 = (Vi1+Vi2+Vi3) = (0.18+0.19+0.25) = 0.62 
VIS2 = (Vi4+ (Vi5 + Vi6) = (0.19+0.27+0.27) = 0.73 
VIS3 = (Vi7+ Vi8 + Vi9+Vi10) = (0.18+0.25+0.06+0.31) = 0.81 
VIS4 = (Vi11+ Vi12 + Vi13+Vi14) = (0.14+0.19+0.17+0.17) = 0.67 
DIV1 = (Di15di16 + Di17) = (0.20+0.18+0.15) = 0.53 
DIV2 = (Di18+ Di19 + Di20) = (0.27+0.30+0.17) = 0.74 
DIV3 = (Di21+ Di22+Di23) = (0.35+0.19+0.29) = 0.83 
DIV4 = (Di24+ Di25 + Di26+Di27) = (0.22+0.06+0.23+0.22) = 0.73 
DEL1 = (De28+De29+De30+De31) = (0.14+0.18+0.21+0.14) = 0.67 
DEL2 = (De32+De33+De34+De35) = (0.14+0.18+0.22+0.12) = 0.66 
DEL3 = (De36+De37+De38+De39) = (0.19+0.15+0.21+0.08) = 0.53 
DEL4 = (De40+De41+De42+De43) = (0.15+0.25+0.20+0.20) = 0.80 
ETH1 = (Et44+Et45+Et46) = (0.23+0.30+0.28) = 0.81 
ETH2 = (Et47+Et48+Et49) = (0.30+0.19+0.21) = 0.70 
ETH3 = (Et50+Et51+Et52+Et53) = (0.13+0.20+0.21+0.10) = 0.64 
ETH4 = (Et54+Et55+Et56+Et57+Et58) = (0.14+0.15+0.12+0.14+.15) = 0.70 
ETH5 = (Et59+Et60+Et61+Et62) = (0.18+0.12+0.17+0.26) = 0.73 

(5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัดของของการ
มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) โมเดลการวัดของสร้างและพัฒนา
ผู้น า (DEL) และโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) การศึกษานี้ได้ก าหนดเป็นโมเดลการ
วัดของภาวะผู้น าภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  (SUST) เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละ
โมเดลการวัด พบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับ
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สองต่อไป ดังนี้ (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 17 ตัว มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.298-0.776 (2) ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 11092.508 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P< .01) และ (3) ค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.966 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคว์-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.458 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.044 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .966 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.942 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.988 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(NFI) เท่ากับ 0.980 

 นอกจากนั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4  
องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-1.28 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
เมื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
(SUST) แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันได้ ดังสมการ  
SUST = 1.28 (VIS) + 1.21 (DIV) + 1.01 (DEL) + 1.00 (ETH) = 4.50 
  5.1.4  ผลการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
ภาวะผู้น าแบบย่ังยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อย
เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  (1) องค์ประกอบหลักทั้งสี่องค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา (SUST) มีค่า Factor Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ ตั้งแต่ 1.00-1.28 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.28 มีความหลากหลาย (DIV) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.21 สร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 และมี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00  
  (2) องค์ประกอบย่อยทั้งสี่ขององค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) มีค่า 
Factor Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.83-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ สร้างแรงบันดาลใจ (VIS4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (VIS3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มีการวางแผน (VIS2) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 และมีจินตนาการ (VIS1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.83 
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  (3) องค์ประกอบย่อยทั้งสี่ขององค์ประกอบหลักมีความหลากหลาย (DIV) มีค่า 
Factor Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-1.18 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการจัดสรรทรัพยากร  (DIV3) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.18 มีการบูรณาการ (DIV2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.17 สร้างความ
ร่วมมือ (DIV1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.08 และมีความรับผิดชอบ (DIV4) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
  (4) องค์ประกอบย่อยทั้งสี่ขององค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) มีค่า 
Factor Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-1.28 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ รักษาสัญญา (DEL1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.28 สร้างแรงจูงใจ (DEL2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.28 มอบหมายงาน (DEL3) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.25 และมีทัศนคติทางบวก (DEL4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.00 
  (5) องค์ประกอบย่อยทั้งห้าขององค์ประกอบหลักมีจริยธรรม (ETH) มีค่า Factor 
Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.91-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความยุติธรรม (ETH4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.00 เป็นแบบอย่างที่ดี (ETH5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม 
(ETH3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 เคารพผู้อ่ืน (ETH1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.94 และซื่อสัตย์ (ETH2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 

 โดยสรุป ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มี
ค่าเป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็น
ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น น าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
Model) แสดงดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ปรับแก้แล้ว 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยนี้ มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย

และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
5.2.1  ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวบ่งชี้ 62 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.76 และค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายอยู่ระหว่าง 9.59-15.23 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว  
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 
20% นั้น อาจเนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบตามล าดับของการก าหนด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เป็นกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) และกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) 
อย่างมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง ตามหลักการสร้างและพัฒนาตัว
บ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition) ที่มีการก าหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) 
และตามข้อแนะน าที่เป็นผลจากการสังเคราะห์ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวถึงลักษณะที่ดี
ของตัวบ่งชี้ว่าควรมีลักษณะดังนี้ มีความหมายและตีความหมายได้ มีความถูกต้องในเนื้อหา  
(Content Validity) มีความถูกต้องในการสร้าง (Construct Validity) มีวิธีการคัดเลือกตัวแปร การ
รวม การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรที่ถูกต้องเป็นวัตถุวิสัย เป็นกลาง ไม่ล าเอียง การตัดสินค่าของตัว
บ่งชี้มิได้เกิดจากการคิดเอาเองมีความตรง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้และสามารถเปรียบเทียบ
ได้และเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการสร้างทฤษฎี นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังได้ตระหนักถึ งข้อแนะน าที่ว่า การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติ
ดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี, 
2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) จึงท าให้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ทั้ง 62 
ตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว
ดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเช่นกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์การวิจัย มีสมมุติฐาน
การวิจัย และมีวิธีการศึกษาและสังเคราะห์เพ่ือให้ได้องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้
ด้วยวิธีการเดียวกัน รวมถึงใช้วิธีด าเนินการวิจัยรูปแบบเดียวกัน คือเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบโลกาภิ
วัตน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของเรืองยศ 
แวดล้อม (2559) ผลงานวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอัครเดช นีละโยธิน (2559) และเรื่องตัวบ่งชี้
สมรรถนะภาวะผู้น าส าหรับบุคลากรส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ของวุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ (2559) 
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 5.2.2  ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งโมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ 
โมเดลการวัดของของการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน (VIS) โมเดลการวัดของมีความหลากหลาย (DIV) โมเดล
การวัดของสร้างและพัฒนาผู้น า (DEL) และโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETH) โมเดลที่
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการวัดของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (SUST) นั้น การศึกษานี้มีเหตุผลที่จะน าไปสู่การอธิบายใน 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
  5.2.2.1 ในประเด็นที่มองจากทฤษฎีและงานวิจัยที่น ามาสร้างโมเดล ว่าเป็นทฤษฎีและ
งานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจ
เนื่องมาจากความเป็นสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นยุคของการกระจายหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลทางการศึกษา งานวิจัยและอ่ืน ๆ เป็นยุค
ของข้อมูลที่จะกระจายไปทั่วโลก เป็นกระบวนการของการแพร่ขยายสิ่งต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสารจากประชากรในพ้ืนที่หนึ่งไปสู่ ประชากรในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ของโลก (ลีนา ทองมาก และ นฤมล รอดเนียม, 2550) นอกจากนั้นอาจเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่สามารถท าให้ทฤษฎีและ
งานวิจัยจากแหล่งหนึ่งกระจายไปสู่หลาย ๆ แหล่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจท า
ให้โลกมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของคนที่คนทั่วไปอาจคาดไม่ถึงหรือคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะคน
จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ และจะมีการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีคุณภาพ
ส าหรับทุกคนกิจกรรมในชีวิตประจ าวันทุก ๆ อย่าง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Canton, 2006) รวมทั้ง
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่จุดศูนย์กลางของโลกจะเคลื่อนย้ายจาก
ตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างทวีปเอเชีย มีหลากหลายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเอเชีย (Emerging Trends 
In Asia) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) 

 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบยั่งยืน 
(Sustainable Leadership) ที่น าเสนอโดยนักวิชาการที่หลากหลาย ดังที่เป็นผลจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เช่น Fullan (2005) Acutt (2008) Ceasar (2011) Faruk and 
Hoffmann (2012) Kanters (2013) Courtice (2014) Simanskiene and Zuperkiene (2014) 
Lynch (2015) และ Stanekzai (2016) ได้มีการเผยกระจายเข้าสู่สังคมไทยและในสังคมทาง
การศึกษาของไทยได้จากความเป็นยุคโลกาภิวัฒน์และพัฒนาของการดิจิทัลเทคโนโลยีดังกล่าว และ
แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น าแบบยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนหนึ่งได้
เกิดขึ้นจากการไหล่บ่าของวิทยาการจากภายนอกเข้าสู่ภายในของสังคมไทยแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) และเป็นแบบซึมซับตามกลไกทางสังคม 
  5.2.2.2 ในประเด็นที่มองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยคือ กลุ่ม
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใช้ในการศึกษา ได้รับการพัฒนาแบบเป็นทางการ (Formal) หรือ
แบบที่มีการวางแผนไว้ (Planed) จากระบบราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มีการแสดงออกหรือเกิดพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบ

https://www.linkedin.com/in/abdullah-inayat-stanekzai-a9223055?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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ยั่งยืนในทิศทางเดียวกับทฤษฎีและการศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ดังจะเห็นได้จาก ประเทศไทยก าลัง
พยายามมุ่งหน้าพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งมีจุดเน้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ที่เน้นความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เน้นนวัตกรรม การสร้างสรรค์คุณค่า และสิ่งแปลกใหม่ที่น าไปสู่ธุรกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันและความยั่งยืน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2560) และเห็นได้จากแนวการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งมั่นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ การ
พัฒนาคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนั้น ยังเห็น
ได้จากประเทศไทยได้ท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2579) ถือเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ซึ่งท าขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นแผนแม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น า
การก าหนดนโยบาย และแผนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรร
งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาของภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศและประชาชน 
ประกอบด้วย 6 กรอบยุทธศาสตร์ โดยกรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนนั้นได้ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
(ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) ซึ่งการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น าแบบยั่งยืนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีส่วนเสริ มสร้างให้
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีคุณลักษณะภาวะน าแบบยั่งยืนที่
สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้เช่นกัน 

 5.2.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อาจเนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่
อภิปรายในเรื่องความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ข้างบนที่ว่า องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว
บ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์
เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลอย่างค านึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาใน
ทุกขั้นตอนตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวว่า “การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
จะต้องค านึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ ทั้งในขั้นตอนการก าหนดองค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดเป็นตัวบ่งชี้” 

จากผลการวิจัย ทั้งในกรณีการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และกรณีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ที่พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตัวบ่งชี้ นี้ สามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ได้ทั้งเชิงวิชาการและการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความเชื่อมั่นในความตรงเชิงโครงสร้าง
และอย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือ
พัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น 
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็น
ประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล 
(Evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการน าไปใช้ในการบริหารการศึกษา การศึกษานี้ขอก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเชิงบริหาร เพื่อให้
ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่ใช่เชิงสถิติ ดังภาพที่ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที ่5.2  กรอบแนวคิดเชิงเพ่ือการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า

แบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการบริหารการศึกษา

เนื่องจากโมเดลที่ได้จากผลการวิจัยจะมีคุณสมบัติในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมีคุณสมบัติที่
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย ดังนั้น ควร
ส่งเสริมให้น าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือการติดตาม การ
ประเมินผล หรือการพัฒนาภาวะผู้น าแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ ทั้งใน
ระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับตัวบ่งชี้ โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนานั้น ควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  ที่
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้เช่น (1) องค์ประกอบหลักการมี
วิสัยทัศน์ชัดเจนในการท างาน ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยการมีจินตนาการ มีการวางแผน 
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ (2) องค์ประกอบหลักของความหลากหลาย 
ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ มีการบูรณาการ มีการ
จัดสรรทรัพยากรและมีความรับผิดชอบ ตามล าดับ (3) องค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า ควรให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยการรักษาสัญญา การสร้างแรงจูงใจ มอบหมายงานและมีทัศนคติ
ทางบวก ตามล าดับ (4) องค์ประกอบหลักของมีจริยธรรมควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยการ
เคารพผู้อ่ืน ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญอย่างมีศีลธรรม มีความยุติธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ตามล าดับเป็นต้น 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติเช่น ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือ
สร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุด
ด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง อันจะช่วยลดปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ สถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถน าผลที่ เกิดจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดนอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแนวทางการควบคุมองค์การ 
(Controlling the Organization) ซึ่งเป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การที่ก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์การได้ก าหนดถึงสิ่งที่จะให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้
บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น และลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 
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 5.3.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพ่ือประโยชน์
ทางวิชาการและทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษานี้
จึงเสนอแนะดังนี้ 
  5.3.3.1 ควรท าวิจัยพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
เพ่ือศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในเชิงวิชาการ ให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม 

  5.3.3.2 ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการ
ทดสอบจากงานวิจัยนี้ เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่แบบยั่งยืนอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไป 

  5.3.3.3 ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) 
เพ่ือให้ได้โมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณนี ้
  5.3.3.4 ควรมีการท าวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นพ้ืนฐาน 
สังกัดอาชีวศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษา เป็นต้น 

  5.3.3.5 ควรท าวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืน
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ก าหนดใช้องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย หรือตัวบ่งชี้ ที่
ผลการวิจัยนี้พบว่ายังมีอีกมาก ที่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือโอกาสได้โมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นมาใหม ่
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 
และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา:  
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” 

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

ข้าพเจ้าวาราดา ปวีณวัชร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5830440432009 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. และ ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 

วัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล (2) ทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ  (3) 
ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้โดยแต่ละ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยมีนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัดที่ผู้วิจัยใช้
เป็นกรอบในการสร้างข้อค าถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้ “ข้อค าถาม” ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องของ 
“ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัด” กับ“นิยามเชิงปฏิบัติการ” ของแต่ละองค์ประกอบ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง “ข้อค าถาม” กับ “ตัวบ่งชี้/สาระหลัก
เพ่ือการวัด” และกับ “นิยามเชิงปฏิบัติการ” 

ขอความกรุณาให้ท่านส่งตรวจสอบความสอดคล้องกลับมายังผู้วิจัยตามที่ อยู่ด้านหลัง
ตรวจสอบความสอดคล้อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางวาราดา ปวีณวัชร์ โทร. 086-
2244299 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง “ข้อ
ค าถาม” กับ “ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัด”และกับ “นิยามเชิงปฏิบัติการ” และให้ค าแนะน าในครั้งนี้ 

 
นางวาราดา ปวีณวัชร์ 

ผู้วิจัย 
 
ค าชี้แจง 
โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง ระหว่าง “ข้อค าถาม” กับ “ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือ

การวัด” และกับ “นิยามเชิงปฏิบัติการ” โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี และข้อค าถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร (1) 

ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 
องค์ประกอบหลักมีวสิัยทัศนช์ัดเจน    
1. มีจินตนาการ (imagination) 
ความสามารถในการมองภาพอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นเป็นการคาดหวังผลอยา่ง
ชัดเจน มีเหตุมีผล และมีความเปน็ไป
ได้ สามารถน าไปสู่การปฏบิัติได้อย่าง
แท้จริง 

1) มีความสามารถในการมอง
ภาพอนาคต 
2) วิสัยทัศน์มคีวามเป็นไปได ้
3) สามารถน าสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างแท้จริง 

1) ท่านมีความสามารถในการมองภาพอนาคต     
2) ท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีมีความเป็นไปได ้     
3) ท่านสามารถน าวิสยัทัศน์สู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง 

    

2. มีการวางแผน (planning) 
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ใน
การวางแผนเพื่อสร้างทางเลือกและ
การตัดสินใจก าหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้
บรรลตุามวสิัยทัศน์และเป้าหมายของ
องค์กร 

1) มีกระบวนการคดิวิเคราะห์
เพื่อวางแผน 
2) มีการสร้างทางเลือกเพื่อการ
ตัดสินใจ 
3) มีการก าหนดวิธีการหรือ
แนวทางในการด าเนินงาน 

1) ท่านมีการคิดวิเคราะหเ์พื่อการวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

    

2) ท่านมีการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ     

3) ท่านมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร (1) 

ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 
+1 0 -1 

3. มีวิสัยทัศน์ร่วมกนั (shared 
vision) การสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ซึง่
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติร่วมกัน สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย  

1) มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับ
ทีมงาน  
2) มีการสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจน 
3) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์กร 
4)ด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบตัิที่มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย   
 

1) ท่านสร้างข้อตกลงขององค์กรร่วมกับทีมงาน      
2) ท่านสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนในข้อตกลงร่วม     

3) ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามข้อตกลง
ร่วมขององค์กร 

    

4) ด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 

    

4. สร้างแรงบันดาลใจ 
(inspiration) ความสามารถในการ
จูงใจ ดลใจ และกระตุ้นในทางบวก 
สร้างความเข้าใจและความรูส้ึกท่ีดตี่อ
เป้าหมายขององค์กร โดยการสร้าง
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

1) มีความสามารถในการสร้าง
แรงจูงใจ 
2) สรา้งความเข้าใจและ
ความรูส้ึกท่ีดีต่อเป้าหมายของ
องค์กร  
3) สรา้งความเชื่อมั่น  
4) มีการสร้างและขวัญก าลังใจใน
การท างาน 

1) ท่านมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ     

2) ท่านสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อ
เป้าหมายขององค์กร  

    

3) ท่านสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน     

4) ท่านสร้างและขวัญก าลังใจในการท างาน     
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องค์ประกอบหลักมีความหลากหลาย (diversity) 
5. การสร้างความร่วมมือ 
(collaboration) การสรา้งทีมใน
การท างาน โดยการใช้ทักษะการ
สื่อสารเพื่อการประสานงานจากทุก
ภาคส่วนภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร และการเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

1) มีการสร้างทีมในการท างาน  
2) มีทักษะการสื่อสารเพื่อการ
ประสานงาน  
3) เปิดโอกาสให้ทุกคนมสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงาน 

1) ท่านสร้างทีมในการท างาน     

2) ท่านมีทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงาน
จากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

    

3) ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปญัหาในการด าเนินงาน 

    

6. มีการบูรณาการ (integration) 
ความสามารถในการหลอมรวมความ
หลากหลายทั้งด้านบุคลากร 
วัฒนธรรม สังคม องค์ความรู้ และ
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
สมดลุในการด าเนินงานและแรง
บันดาลใจใหส้ามารถปฏิบัตไิดต้าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

1) มีความสามารถในการหลอม
รวมกระบวนการบรหิารจดัการ  
2) สร้างสมดุลในการท างาน  
3) สร้างแรงบันดาลใจใหส้ามารถ
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร  

1) ท่านมีความสามารถในการหลอมรวมความ
หลากหลาย 

  
 

 
 

 
 

2) ท่านมีการหลอมรวมเพื่อสร้างความสมดุลใน
การท างาน 

  
 

 
 

 
 

3) ท่านสร้างแรงบันดาลใจใหส้ามารถปฏิบัตไิด้
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
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7. มีการจัดการทรัพยากร 
(resource management) การ
วางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งด้านการ
บริหารจดัการบคุคล งบประมาณ 
และกระบวนการ เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่า เหมาะสม และสมดุล สามารถ
ประเมินตรวจสอบได ้

1) มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากร  
2) มีการจดัสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
3) มีการประเมินตรวจสอบการ
ใช้ทรัพยากร 

1) ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

    

2) ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรที่มปีระสิทธิภาพ     

3) ท่านมีการประเมินตรวจสอบผลการใช้
ทรัพยากร 

    

8. มีความรับผิดชอบ
(accountability) การยอมรบัใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่
หลีกเลี่ยง มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง การกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบต่อการด าเนินงาน รวมถึง
ความสามารถของผู้น าในการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1) ย อมรั บ ใน ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง  
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
3) มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน  
4) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 

1) ท่านยอมรับในหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างไม่
หลีกเลี่ยง 

    

2) ท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อการกระท า
ของตนเองและต่อการด าเนินงาน 

    

3) ท่านมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน     

4) ท่านสร้างข้อตกลงร่วมกันในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 
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องค์ประกอบหลักสร้างและพัฒนาผู้น า (developing leadership) 

9. รักษาสัญญา (keep promises) 
การกระท าใหผู้้อื่นเชื่อมั่นในค าพูด 
และการกระท า ต้องคิดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ และมีการวาง
แผนการด าเนินการ เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน กลา้ยอมรับ
ความจริงและวามผิดพลาดที่เกิดขึน้ 

1)ค าพูดและการกระท าท่ีท าให้
ผู้อื่นเชื่อมั่น  
2) มีการคิดไตรต่รองอย่าง
รอบคอบ 
3) มีการวางแผนการด าเนินการ  
4) กล้ายอมรับความจริงและ
ความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น 

1) ท่านแสดงให้ผู้อื่นเช่ือมั่นในค าพูด และการ
กระท า 

    

2) ท่านมีการคดิไตร่ตรองอย่างรอบคอบ     

3) ท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจให้กับผูร้่วมงาน 

    

4) ท่านกล้ายอมรับความจริงและความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น 

    

10. สร้างแรงจูงใจ (motivating) 
การกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ และการมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่นให้เกิดความเช่ือมั่น 
อยากเรียนรู้ รับผดิชอบงาน เพื่อให้
บรรลผุลตามเป้าหมาย โดยผู้น า
จะต้องสรา้งปฏิสมัพันธ์แลให้รางวลั
กับการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ 

1) มีการการกระตุ้น โน้มนา้ว 
และจูงใจการท างาน  
2) มีความสามารถท าให้ผู้อื่นเกดิ
ความเชื่อมั่น  
3) มีความสามารถในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์  
4) มีการให้รางวัลกับผลส าเรจ็
ของงาน 

1) ท่านมีการกระตุ้น โนม้น้าว และจูงใจการ
ท างาน 

    

2) ท่านมีความสามารถท าให้ผู้อื่นเกิดความเช่ือมั่น     

3) ท่านมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์     

4) ท่านให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏบิัติงานประสบ
ผลส าเร็จ 
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11. มอบหมายงาน (delegation) 
การมอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การใหม้ีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน การมอบหมาย
งานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ค านึงถึงความสามารถและศักยภาพ
ของบุคลากร ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา 
และรวมถึงมีการประเมินเพื่อสะทอ้น
ผลการด าเนินงานใหไ้ดรู้้ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการท างาน 

1) การมอบหมายหน้าท่ีที่
รับผิดชอบตามศักยภาพของ
บุคลากร  
2) การให้มีส่วนร่วมในการ
ท างาน  
3) การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การประเมินและสะท้อนผล
การด าเนินงาน 

1) ท่านมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรตามความสามารถและศกัยภาพ  

    

2) ท่านมอบหมายงานเพื่อ ให้บุคลากรมสี่วนร่วม
ในการท างาน 

    

3) ท่านสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างผู้น าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานท่ีมอบหมาย 

    

4) ท่านมีการประเมินและสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในงานท่ีมอบหมาย 

    

12. มีทัศนคติทางบวก  
(positive attitude) การมองโลก
ในแง่ดี มีความมั่นคงทางจิตใจ และมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง ผู้น าที่มีทัศนคติทางบวกจะ
สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ
ท างาน โดยการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีที่มีต่อกัน ร่วมกันแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ 

1) มองโลกในแง่ดี  
2) มีความมั่นคงทางจิตใจ  
3) มีความเช่ือมั่นใน 
ความสามารถของตนเอง  
4) สร้างบรรยากาศเชิงบวกใน
การท างาน 

1) ท่านมองโลกในแง่ดี      
2) ท่านเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงทางจิตใจ     

3) ท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง      

4) ท่านสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน     
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องค์ประกอบหลักมจีริยธรรม (ethical leadership) 

13. เคารพผู้อื่น (respectfulness) 
การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกนั 
ยอมรับในความสามารถและ
ศักยภาพของการท างาน เคารพใน
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ร่วมกันสร้างคุณคา่และบรรยากาศที่
ดีที่เอื้อต่อการท างาน 

1) การเคารพและยอมรับซึ่งกัน
และกัน   
2) การยอมรับในความสามารถ
และศักยภาพของแต่ละบคุคล  
3) การเคารพในความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล 

1) ท่านเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน       
 

2) ท่านยอมรับในความสามารถและศักยภาพของ
แต่ละบคุคล 

    

3) ท่านเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล     

14. ซ่ือสัตย์ (honest) ความ
โปร่งใสและการกระท าท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ตรงต่อความเป็นจริง มี
เหตุผล และตรงต่อเวลา ความ
ซื่อสัตยเ์ป็นคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่างของผู้น าท่ีจะก่อให้เกิด
ความไว้วางใจและความศรัทธาในตัว
ผู้น า 

1) มีความโปร่งใสและกระท า
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
2) ตรงต่อความเป็นจริง  
3) ตรงต่อเวลา 

1) ท่านกระท าอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความ
โปร่งใส 

    

2) ท่านเป็นคนมเีหตผุลและตรงตอ่ความเป็นจริง      

3) ท่านตรงต่อเวลาเพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจ
และความศรัทธา 

    

 
 
 
 
 
 
 



185 

องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร (1) 

ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 
+1 0 -1 

15. กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม 
(moral courage) ความกล้าหาญที่
จะกระท าสิ่งใด ๆ ด้วยการค านึงถงึ
ความถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีดี ปฏิบตัิ
ตนตามกฎระเบียบและค่านยิมของ
สังคม ผู้น าท่ีมคีวามกลา้หาญอยา่งมี
ศีลธรรมจะสร้างทางเลือกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อจนเอง
และผู้อื่น สร้างความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 

1) มีความกล้าหาญที่จะกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  
2) ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
ค่านิยมของสังคม  
3) มีความรับผดิชอบต่อจนเอง
และผู้อื่น  
4) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น 
และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม 

1) ท่านมีความกล้าหาญที่จะกระท าในสิ่งท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

  
 

  

2) ท่านปฏิบัตตินตามกฎระเบียบและค่านิยมของ
สังคม 

    

3) ท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น     
4) ท่านสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้
ผู้อื่นกระท าตาม 

    

16. มีความยุติธรรม (fairness) 
กรอบแนวคิดในการบริหารงานด้วย
หลักของ ความเสมอภาค และความ
โปร่งใส ซึ่งผู้น าจะต้องตระหนักรู้และ
เข้าใจในความสามารถและดึง
ศักยภาพที่อยู่ภายในพร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจ 
ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน มเีหตผุลและ
ไม่ล าเอียงหรืออคตติ่อผูร้่วมงาน 

1) มีการบริหารงานด้วยความ
ความเสมอภาค และความ
โปร่งใส  
2) ตระหนักรู้และเข้าใจในความรู้
ความสามารถของผู้ร่วมงาน  
3) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน
อย่างมีเหตผุลและไมล่ าเอียง  
4) ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน  
5) มีเหตุผลและไมล่ าเอยีงหรือ
อคติต่อผูร้่วมงาน 

1) ท่านบริหารงานด้วย ความเสมอภาค และความ
โปร่งใส 

    

2) ท่านตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและดึงศักยภาพที่อยู่ภายใน 

    

3) ท่านส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน อย่างมีเหตุผล
และไม่ล าเอียง 

    

4) ท่านยอมรับฟังซึ่งกันและกัน     
5) ท่านมีเหตุผลและไมล่ าเอยีงหรอือคติต่อ
ผู้ร่วมงาน 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร (1) 

ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 
+1 0 -1 

17. เป็นแบบอย่างท่ีดี (good 
example) การกระท าท่ีเป็น
แบบอย่างท้ังการปฏิบัติงาน และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม ท่ีสร้างความ
ศรัทธา ความไว้วางใจ กระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัตติามด้วยความเต็มใจและมี
เหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคตติ่อ
ผู้ร่วมงาน และมีธรรมาภิบาล 

1) การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี  
2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสม  
3) กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิงาน
ด้วยความเต็มใจ 
4) มีธรรมาภิบาล  

1) ท่านปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี      

2) ท่านมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สร้างความศรัทธา 
ความไว้วางใจ 

    

3) ท่านกระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิงานด้วยความเต็ม
ใจ 

    

4) ใช้หลักธรรมาภิบาลบรหิารจดัการ     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
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ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ท่านมีความสามารถในการมองภาพอนาคต   
2 ท่านมีวิสัยทัศน์ที่มีความเป็นไปได้   
3 ท่านสามารถน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติได้

อย่างแท้จริง 
  

4 ท่านมีการคิดวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

  

5 ท่านมีการสร้างทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ   
6 ท่านมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางใน

การด าเนินงานที่ชัดเจน 
  

7 ท่านสร้างข้อตกลงขององค์กรร่วมกับ
ทีมงาน 

  

8 ท่านสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในข้อตกลง
ร่วม 

  

9 ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงร่วมขององค์กร 

  

10 ท่านมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ   
11 ท่านสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อ

เป้าหมายขององค์กร 
  

12 ท่านสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน  เพ่ิม “ให้ผู้ร่วมงาน” 
13 ท่านสร้างและขวัญก าลังใจในการท างาน   
14 ท่านสร้างทีมในการท างาน   
15 ท่านมีทักษะการสื่อสารเพ่ือการ

ประสานงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

  

16 ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงาน 

  

17 ท่านมีความสามารถในการหลอมรวมความ
หลากหลาย 

 เพ่ิม “ในการท างาน” 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

18 ท่านมีการหลอมรวมเพ่ือสร้างความสมดุล
ในการท างาน 

  

19 ท่านสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  

20 ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

  

21 ท่ า น มี ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

  

22 ท่านมีการประเมินตรวจสอบผลการใช้
ทรัพยากร 

  

23 ท่านยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างไม่หลีกเลี่ยง 

  

24 ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการ
กระท าของตนเองและต่อการด าเนินงาน 

  

25 ท่านมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน   
26 ท่านสร้ า งข้อตกลงร่ วมกัน ในการวาง

แผนการด าเนินงาน 
  

27 ท่านแสดงให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในค าพูด และการ
กระท า 

  

28 ท่านมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ   
29 ท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพ่ือสร้าง

ความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน 
  

30 ท่านกล้ายอมรับความจริงและความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

  

31 ท่านมีการกระตุ้น โน้มน้าว และจูงใจการ
ท างาน 

 ท่านมีการกระตุ้น โน้มน้าว 
และจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้
ปฏิบัติงาน 

32 ท่านมีความสามารถท าให้ผู้อื่นเกิดความ
เชื่อมั่น 

  

33 ท่านมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์  เพ่ิม “กับเพ่ือนร่วมงาน” 
34 ท่านให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ประสบผลส าเร็จ 
  

 



190 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

35 ท่านมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรตามความสามารถและศักยภาพ 

  

36 ท่านมอบหมายงานเพ่ือ ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

  

37 ท่านสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น า
และผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่มอบหมาย 

  

38 ท่านมีการประเมินและสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในงานที่มอบหมาย 

  

39 ท่านมองโลกในแง่ดี   
40 ท่านเป็นบุคคลที่มีความม่ันคงทางจิตใจ   
41 ท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   
42 ท่านสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน   
43 ท่านเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน    ท่านเคารพและยอมรับใน

ความสามารถของผู้อ่ืน 
44 ท่านยอมรับในความสามารถและศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล 
  

45 ท่านเคารพในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

  

46 ท่านกระท าอย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ความโปร่งใส 

 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสถูกต้อง 

47 ท่านเป็นคนมีเหตุผลและตรงต่อความเป็น
จริง 

  

48 ท่านตรงต่อเวลาเพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจ
และความศรัทธา 

 ท่านเป็นคนตรงต่อเวลา 

49 ท่านมีความกล้าหาญที่จะกระท าในสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสม 

  

50 ท่านปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยม
ของสังคม 

  

51 ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน   
52 ท่านสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และจูงใจให้

ผู้อื่นกระท าตาม 
  

53 ท่านบริหารงานด้วย ความเสมอภาค และ
ความโปร่งใส 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

54 ท่านตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและดึงศักยภาพที่อยู่ภายใน 

 ท่านตระหนักรู้และเข้าใจใน
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

55 ท่านส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมงาน อย่างมี
เหตุผลและไม่ล าเอียง 

  

56 ท่านยอมรับฟังซึ่งกันและกัน  ภาษาไม่เป็นวิชาการ 
57 ท่านมีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคติต่อ

ผู้ร่วมงาน 
  

58 ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เพ่ิม “ทั้งการท างานและการ
ครองตน” 

59 ท่านมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สร้างความ
ศรัทธา ความไว้วางใจ 

  

60 ท่านกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ 

 ท่านกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เกิดการปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ 

61 ท่านมีเหตุผลและไม่ล าเอียงหรืออคติต่อ
ผู้ร่วมงาน 

  

62 ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการ   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 

ตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏบิัติการ 
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 
ตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

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

1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 0 1 4 0.80 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 0 1 4 0.80 
19 0 1 1 1 1 4 0.80 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 0 1 4 0.80 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 -1 1 1 0 1 2 0.40 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 0 1 4 0.80 
30 1 1 1 1 1 5 0.80 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 
ตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

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

33 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 
39 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 1 1 1 1 1 5 1.00 
47 1 1 1 0 1 4 0.80 
48 1 1 1 0 1 4 0.80 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 
50 1 1 1 1 1 5 1.00 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 
52 1 1 1 1 1 5 1.00 
53 1 1 1 1 1 5 1.00 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 
55 1 1 1 1 1 5 1.00 
56 0 1 1 1 1 4 0.80 
57 1 1 1 1 1 5 1.00 
58 1 1 1 1 1 5 1.00 
59 1 1 1 1 1 5 1.00 
60 1 1 1 1 1 5 1.00 
61 1 1 1 1 1 5 1.00 
62 1 1 1 1 1 5 1.00 

ค่าเฉลี่ย 0.96 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

และหนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
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  รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. ดร.วิลัยพรณ์ เสรีวัฒน ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปือยฮ่องเดื่อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

2. ดร.เรืองยศ แวดล้อม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

3. ดร.สัมฤทธิ์ กำงเพ็ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกุงวิทยำคำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

4. ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  
    ขอนแก่น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
5. ดร.พำยุพงศ์ พำยุหะ  ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๖๗๕ 
 

 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลยัวิทยำเขตอีสำน 
ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขออนุญำตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ 

เจริญพร   ....................................... 

 ด้วย นำงวำรำดำ ปวีณวัชร์ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำวิทยำลัย วิทยำเขต
อีสำน รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๙ ก ำลังท ำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภำวะผู้น ำ
แบบยั่งยืนส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ: กำรพัฒนำและทดสอบโมเดลควำมสัมพันธ์เชิง
โครงสร้ำง” ในกำรนี้ จ ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแบบสอบถำมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในกำร
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์เป็นอย่ำงดี จึงใคร่ขอแต่งตั้ งท่ำนเป็นผู้เชี่ยวชำญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจำรณำเนื้อหำของเครื่องมือกำรวิจัยของนักศึกษำดังกล่ำว หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจัก
ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 จึงเจริญพรมำเพ่ือพิจำรณำ  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี 

 
 
 

บัณฑิตวิทยำลัย 

โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ โทรสำร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

 
กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นางวาราดา ปวีณวัชร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและ
ทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ 1) พระครูธรรมาภิสมัย, 
ดร. 2) ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
ความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือ
การวิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืน โดยไม่
ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใด 
ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน หรือหากท่านจะให้ความกรุณา สามารถกรอกข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ตามที่อยู่ https://goo.gl/forms/6YY1Rk8MO56KMdjo1 

 

 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี ้

 
นางวาราดา ปวีณวัชร์ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

1. เพศ  
   ชาย   หญิง 
 
2. อายุ 
   ไม่เกิน 30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี 
 
3.   วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
 
4.   ประสบการณ์ในการท างาน 
   ไม่เกิน 5 ปี 
   6-10 ป ี
   11-20 ปี 
   21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2ระดับปฏิบตัิ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดบัปฏบิัติ/พฤติกรรมของท่านในแตล่ะข้อว่าท่านมี
การปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดบัใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

5 = มากที่สุด 4= มาก      3 = ปานกลาง      2 = น้อย   1= น้อยที่สุด      

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากทีสุด  น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 1 มีวิสัยทัศน์ชัดเจน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีจินตนาการ 

1 ท่านมีความสามารถในการมองภาพอนาคต      
2 ท่านมีวิสัยทัศน์ท่ีมีความเป็นไปได ้      
3 ท่านสามารถน าวิสัยทัศนส์ู่การปฏบิัติได้อยา่งแท้จริง      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการวางแผน 
4 ท่านมีการคิดวเิคราะห์เพื่อการวางแผนในการด าเนินงาน      
5 ท่านมีการสร้างทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ      
6 ท่านมีการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจน      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
7 ท่านสร้างข้อตกลงขององค์กรร่วมกับทีมงาน      
8 ท่านสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนในการหาข้อตกลงร่วม      
9 ท่านให้ความส าคญัและร่วมด าเนนิงานตามข้อตกลงร่วมขององค์กร      
10 ท่านด าเนินกิจกรรมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่มปีระสทิธิภาพและ

บรรลุเป้าหมาย 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจ 
11 ท่านมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ      
12 ท่านสร้างความเข้าใจและความรูส้กึท่ีดีต่อเป้าหมายขององค์กร      
13 ท่านสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน      
14 ท่านสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน      
องค์ประกอบหลักที่ 2 มีความหลากหลาย 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 สร้างความร่วมมือ 
15 ท่านสร้างทีมในการท างาน      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากทีสุด   น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

16 ท่านมีทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

     

17 ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินงาน 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการบูรณาการ 
18 ท่านมีความสามารถในการหลอมรวมความหลากหลาย      
19 ท่านมีการหลอมรวมเพื่อสรา้งความสมดุลในการท างาน      
20 ท่านสร้างสมดลุในการด าเนินงานให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีการจัดสรรทรัพยากร 

21 ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน      
22 ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ      
23 ท่านมีการประเมินตรวจสอบผลการใช้ทรัพยากร      
องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความรับผิดชอบ 
24 ท่านยอมรับในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่หลีกเลี่ยง      
25 ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อการกระท าของตนเอง และต่อการ

ด าเนินงาน 
     

26 ท่านมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานจากการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

27 ท่านสร้างความรับผดิชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันใน
การวางแผนการด าเนินงาน 

     

องค์ประกอบหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้น า 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 รักษาสญัญา 
28 ท่านแสดงให้ผู้อื่นเช่ือมั่นในค าพูด และการกระท า      
29 ท่านมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ      
30 ท่านมีการวางแผนการด าเนินการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน      
31 ท่านกล้ายอมรบัความจริงและความผิดพลาดที่เกดิขึ้น      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากทีสุด   น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 สร้างแรงจูงใจ 
32 ท่านมีการกระตุ้น โน้มนา้ว และจงูใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน      
33 ท่านมีความสามารถท าใหผู้้อื่นเกิดความเชื่อมั่น      
34 ท่านมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน      
35 ท่านให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบตังิานประสบผลส าเร็จ      
องค์ประกอบย่อยที่ 3 มอบหมายงาน 
36 ท่านมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความสามารถและ

ศักยภาพ 
     

37 ท่านมอบหมายงานเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน      
38 ท่านสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งผู้น าและผู้ใต้บังคับบญัชาในงานท่ีมอบหมาย      
39 ท่านมีการประเมินและสะท้อนผลการด าเนินงานในงานท่ีมอบหมาย      
องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีทัศนคติทางบวก 

40 ท่านมองโลกในแง่ด ี      
41 ท่านเป็นบุคคลที่มคีวามมั่นคงทางจิตใจ      
42 ท่านเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง      
43 ท่านสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างาน      
องค์ประกอบหลักที่ 4 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 เคารพผู้อื่น 
44 ท่านเคารพและยอมรับในความสามารถของผู้อ่ืน      
45 ท่านยอมรับในความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล      
46 ท่านเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล      
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ซื่อสัตย์ 
47 ท่านปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความโปรง่ใสถูกต้องเหมาะสม      
48 ท่านเป็นคนมีเหตุผลและตรงต่อความเป็นจริง      
49 ท่านเปน็คนตรงต่อเวลาและการนัดหมาย      
องค์ประกอบย่อยที่ 3 กล้าหาญอย่างมีศีลธรรม 
50 ท่านมีความกล้าหาญที่จะกระท าในสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม      
51 ท่านปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและค่านิยมของสังคม      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากทีสุด   น้อยที่สุด 
52 ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น      
53 ท่านสร้างศรัทธา ความเช่ือมั่น และจูงใจให้ผู้อื่นกระท าตาม      
องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความยุติธรรม 
54 ท่านบริหารงานด้วย ความเสมอภาค และความโปร่งใส      
55 ท่านตระหนักรู้และเข้าใจในความสามารถของผู้ร่วมงาน      
56 ท่านส่งเสรมิสนับสนุนผู้ร่วมงานอย่างมีเหตผุลและไมล่ าเอียง      
57 ท่านยอมรับฟังเหตผุลและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน      
58 ท่านมีเหตผุล ไม่ล าเอียง ไม่อคติตอ่ผู้ร่วมงาน      
องค์ประกอบย่อยที่ 5 เป็นแบบอย่างที่ด ี
59 ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทัง้การท างานและการครองตน      
60 ท่านมีพฤติกรรมที่เหมาะสมท่ีสรา้งความศรัทธา ความไว้วางใจ      
61 ท่านกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกดิการปฏิบตัิงานด้วยความเตม็ใจ      
62 ท่านมีเหตผุลและไมล่ าเอียงหรืออคติต่อผูร้่วมงาน      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถงึต้นสังกัด 

  



206 

 
 
 
 
 
ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๘ 
 

 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...... 

 ด้วย นางวาราดา ปวีณวัชร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๙ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง”
โดยมี พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เพ่ืออนุญาตให้ นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดของท่าน เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

     เจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถงึสถานศึกษา 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๘ 
 

 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร   ผู้อ านวยการโรงเรียน ........... 

 ด้วย นางวาราดา ปวีณวัชร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๙ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบ
ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง”
โดยมี พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เพ่ืออนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามจากหน่วยงานของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

     เจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๔๓-๒๔๑๔๙๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น 

(Alpha Coefficient of Reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถาม 
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1. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ของแบบสอบถามโดยรวมของทุกองค์ประกอบ
หลัก 
 
GET   FILE='D:\ปริญญาเอก\งานเจ๊ปู\วิเคราะห์ข้อมูล\Tryout.sav'. RELIABILITY   
/VARIABLES=VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 VI14 DI15 DI16 DI17 
DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI2    6 DI27 DE28 DE29 DE30 DE31 DE32 
DE33 DE34 DE35 DE36 DE37 DE38 DE39 DE40 DE41 DE42 DE43 ET44 ET45 ET46 ET47 
ET48 ET49 ET50 ET51 ET52 ET53 ET54 ET55 ET56 ET57 ET58 ET59 ET60 ET61 ET62   
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.967 .966 62 
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Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VI1 283.53 316.464 .373 .967 
VI2 283.40 311.007 .663 .966 
VI3 283.53 314.809 .456 .967 
VI4 283.30 310.286 .681 .966 
VI5 283.27 311.995 .672 .966 
VI6 283.30 306.976 .850 .966 
VI7 283.17 315.178 .441 .967 
VI8 283.03 316.654 .399 .967 
VI9 282.97 318.102 .417 .967 
VI10 283.30 308.838 .683 .966 
VI11 283.63 306.930 .709 .966 
VI12 283.30 310.079 .574 .966 
VI13 283.10 316.369 .453 .967 
VI14 283.10 310.438 .705 .966 
DI15 283.17 312.833 .638 .966 
DI16 283.43 307.909 .754 .966 
DI17 283.00 319.586 .296 .967 
DI18 283.37 309.689 .651 .966 
DI19 283.40 317.076 .350 .967 
DI20 283.40 307.283 .708 .966 
DI21 283.13 310.878 .764 .966 
DI22 283.27 310.271 .681 .966 
DI23 283.33 309.402 .730 .966 
DI24 283.10 314.921 .469 .967 
DI25 282.93 319.306 .360 .967 
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DI26 283.00 314.345 .642 .966 
DI27 283.10 315.059 .531 .967 
DE28 283.03 311.757 .778 .966 
DE29 283.07 311.582 .761 .966 
DE30 283.13 308.464 .796 .966 
DE31 283.00 316.966 .468 .967 
DE32 283.13 308.257 .726 .966 
DE33 283.20 312.648 .641 .966 
DE34 283.30 308.838 .755 .966 
DE35 283.23 308.599 .767 .966 
DE36 283.07 311.789 .748 .966 
DE37 283.00 314.759 .614 .966 
DE38 283.20 308.166 .794 .966 
DE39 283.23 313.220 .604 .966 
DE40 283.00 320.069 .222 .967 
DE41 283.13 312.326 .595 .966 
DE42 283.07 315.237 .463 .967 
DE43 283.10 314.369 .572 .966 
ET44 282.97 316.654 .518 .967 
ET45 282.97 317.689 .446 .967 
ET46 282.97 314.792 .541 .966 
ET47 282.97 320.171 .274 .967 
ET48 282.90 320.576 .293 .967 
ET49 282.90 321.748 .198 .967 
ET50 282.97 322.378 .122 .967 
ET51 282.97 317.275 .475 .967 
ET52 282.90 320.024 .338 .967 
ET53 283.07 316.064 .485 .967 
ET54 283.03 313.551 .569 .966 
ET55 282.97 316.999 .494 .967 
ET56 282.87 319.913 .396 .967 
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ET57 282.87 318.395 .536 .967 
ET58 282.87 318.740 .504 .967 
ET59 283.07 314.892 .482 .967 
ET60 283.10 312.714 .585 .966 
ET61 283.07 313.168 .574 .966 
ET62 282.90 319.679 .366 .967 

 
2. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 VI14   
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.917 .917 14 
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Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VI1 58.57 27.289 .430 .919 
VI2 58.43 25.564 .763 .907 
VI3 58.57 26.254 .616 .912 
VI4 58.33 26.023 .655 .911 
VI5 58.30 26.355 .680 .910 
VI6 58.33 25.678 .719 .908 
VI7 58.20 26.717 .538 .915 
VI8 58.07 26.754 .583 .913 
VI9 58.00 27.793 .514 .915 
VI10 58.33 25.471 .677 .910 
VI11 58.67 24.920 .703 .909 
VI12 58.33 24.575 .759 .907 
VI13 58.13 27.499 .485 .916 
VI14 58.13 25.568 .778 .906 

 
3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of 
reliability)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีความ
หลากหลาย 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=DI15 DI16 DI17 DI18 DI19 DI20 DI21 DI22 DI23 DI24 DI25 DI26 
DI27   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.894 .896 13 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

DI15 54.73 18.133 .647 .609 .884 
DI16 55.00 17.241 .698 .741 .881 
DI17 54.57 19.220 .456 .392 .892 
DI18 54.93 16.892 .753 .806 .877 
DI19 54.97 18.861 .405 .676 .895 
DI20 54.97 16.792 .709 .832 .880 
DI21 54.70 17.872 .727 .839 .880 
DI22 54.83 18.006 .575 .861 .887 
DI23 54.90 17.886 .607 .686 .885 
DI24 54.67 19.057 .371 .307 .897 
DI25 54.50 19.155 .551 .653 .889 
DI26 54.57 18.392 .691 .706 .883 
DI27 54.67 18.575 .562 .643 .888 
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4. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of 
reliability)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักสร้างและ
พัฒนาผู้น า 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=DE28 DE29 DE30 DE31 DE32 DE33 DE34 DE35 DE36 DE37 
DE38 DE39 DE40 DE41 DE42 DE43   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   
/SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.924 .924 16 
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Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

DE28 69.63 28.378 .706 .918 
DE29 69.67 27.954 .770 .916 
DE30 69.73 27.030 .800 .915 
DE31 69.60 29.766 .429 .925 
DE32 69.73 27.237 .678 .919 
DE33 69.80 27.959 .704 .918 
DE34 69.90 27.197 .745 .916 
DE35 69.83 26.971 .786 .915 
DE36 69.67 27.885 .785 .916 
DE37 69.60 28.869 .630 .920 
DE38 69.80 26.924 .800 .915 
DE39 69.83 28.695 .554 .922 
DE40 69.60 30.386 .238 .930 
DE41 69.73 28.409 .548 .922 
DE42 69.67 29.057 .454 .925 
DE43 69.70 29.045 .520 .923 

 
5. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of 
reliability)โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=ET44 ET45 ET46 ET47 ET48 ET49 ET50 ET51 ET52 ET53 
ET54 ET55 ET56 ET57 ET58 ET59 ET60 ET61 ET62   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   
/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL MEANS. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.891 .893 19 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ET44 86.47 19.223 .576 . .884 
ET45 86.47 19.085 .617 . .882 
ET46 86.47 18.120 .749 . .877 
ET47 86.47 19.637 .455 . .887 
ET48 86.40 20.041 .414 . .888 
ET49 86.40 20.248 .346 . .890 
ET50 86.47 20.257 .279 . .893 
ET51 86.47 19.706 .435 . .888 
ET52 86.40 20.041 .414 . .888 
ET53 86.57 19.220 .491 . .887 
ET54 86.53 19.085 .459 . .888 
ET55 86.47 19.568 .475 . .887 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
ET56 86.37 19.757 .587 . .885 
ET57 86.37 19.413 .721 . .881 
ET58 86.37 19.620 .640 . .883 
ET59 86.57 18.599 .554 . .885 
ET60 86.60 17.766 .733 . .877 
ET61 86.57 18.323 .619 . .882 
ET62 86.40 20.179 .369 . .890 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ผลการตรวจสอบการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

ภาวะผู้น าแบบยั่งยืนส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e11 <--> VIS1 4.884 .014 
e13 <--> VIS1 6.506 -.014 
e13 <--> e14 4.432 .011 
e13 <--> e12 4.147 -.011 
e10 <--> VIS3 10.984 -.015 
e10 <--> VIS2 9.798 .017 
e10 <--> VIS1 7.215 .016 
e10 <--> e14 7.043 -.016 
e7 <--> VIS2 5.980 -.013 
e7 <--> e11 7.431 .017 
e7 <--> e13 4.026 -.011 
e7 <--> e10 11.354 -.020 
e8 <--> e14 10.562 .017 
e8 <--> e10 13.345 -.020 
e8 <--> e7 16.304 .021 
e9 <--> VIS1 9.983 -.017 
e9 <--> e11 6.565 -.016 
e9 <--> e12 7.052 -.014 
e9 <--> e13 21.291 .024 
e9 <--> e10 12.251 .019 
e4 <--> e12 17.172 .023 
e4 <--> e7 4.321 -.012 
e5 <--> e13 5.690 .012 
e5 <--> e8 6.940 -.013 
e5 <--> e9 5.820 .012 
e5 <--> e4 5.749 .012 
e6 <--> VIS3 4.092 .009 
e6 <--> e12 5.501 -.013 
e6 <--> e8 8.959 .016 
e6 <--> e9 7.323 -.014 
e6 <--> e4 4.261 -.011 
e1 <--> VIS3 12.652 -.018 
e1 <--> e12 6.636 .016 
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   M.I. Par Change 
e1 <--> e13 8.091 -.018 
e1 <--> e10 8.752 -.020 
e1 <--> e4 5.481 .015 
e2 <--> VIS3 6.816 .012 
e2 <--> VIS2 5.581 -.013 
e2 <--> e10 8.303 .018 
e2 <--> e1 8.177 .018 
e3 <--> VIS1 5.392 -.014 
e3 <--> e11 7.026 .018 
e3 <--> e10 5.691 .015 
e3 <--> e6 4.249 .012 
e3 <--> e1 4.140 -.013 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e12 <--> VIS2 4.326 -.010 
e13 <--> VIS2 4.611 .011 
e13 <--> VIS1 4.278 -.011 
e13 <--> e14 4.066 .011 
e10 <--> e14 11.504 -.019 
e7 <--> VIS2 5.246 -.012 
e7 <--> e11 7.083 .017 
e8 <--> e14 8.301 .015 
e8 <--> e11 4.391 -.013 
e4 <--> e7 5.261 -.013 
e5 <--> e8 7.089 -.013 
e5 <--> e9 7.182 .013 
e5 <--> e4 7.659 .014 
e6 <--> VIS3 4.088 .008 
e6 <--> VIS2 4.461 -.010 
e6 <--> e8 7.086 .014 
e6 <--> e9 5.910 -.012 
e1 <--> VIS3 16.105 -.019 
e1 <--> e12 5.302 .014 
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   M.I. Par Change 
e1 <--> e13 6.824 -.016 
e1 <--> e10 13.859 -.024 
e1 <--> e4 4.444 .013 
e2 <--> VIS4 4.159 -.009 
e2 <--> VIS3 8.142 .012 
e2 <--> VIS2 6.392 -.014 
e2 <--> e10 8.712 .017 
e2 <--> e1 8.849 .019 
e3 <--> VIS1 5.677 -.014 
e3 <--> e11 6.367 .017 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 VIS4 VIS3 VIS2 VIS1 VI14 VI11 VI12 VI13 VI10 VI7 VI8 VI9 VI4 VI5 VI6 VI1 VI2 VI3 
VIS4 1.000                  
VIS3 .774 1.000                 
VIS2 .770 .731 1.000                
VIS1 .721 .661 .720 1.000               
VI14 .796 .616 .613 .574 1.000              
VI11 .771 .597 .594 .556 .614 1.000             
VI12 .813 .630 .626 .586 .647 .627 1.000            
VI13 .787 .610 .606 .567 .627 .607 .640 1.000           
VI10 .665 .859 .627 .568 .529 .513 .541 .524 1.000          
VI7 .636 .821 .600 .543 .506 .490 .517 .501 .577 1.000         
VI8 .670 .865 .632 .572 .533 .516 .545 .525 .607 .712 1.000        
VI9 .603 .778 .569 .515 .480 .465 .490 .561 .659 .639 .673 1.000       
VI4 .595 .564 .772 .556 .473 .458 .552 .468 .484 .463 .473 .439 1.000      
VI5 .641 .608 .832 .600 .510 .494 .521 .505 .522 .499 .526 .473 .642 1.000     
VI6 .646 .613 .839 .604 .514 .498 .525 .509 .526 .503 .530 .477 .647 .698 1.000    
VI1 .530 .486 .530 .735 .422 .409 .431 .417 .417 .399 .420 .378 .409 .441 .444 1.000   
VI2 .593 .544 .593 .823 .472 .457 .482 .467 .467 .447 .470 .423 .458 .493 .497 .605 1.000  
VI3 .580 .532 .580 .805 .462 .447 .472 .457 .457 .437 .460 .414 .448 .482 .486 .592 .662 1.000 

 
 



225 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VI3 <--- VIS1 1.000     
VI2 <--- VIS1 .994 .045 22.249 *** par_1 
VI1 <--- VIS1 .876 .044 19.866 *** par_2 
VI6 <--- VIS2 1.000     
VI5 <--- VIS2 .935 .037 25.306 *** par_3 
VI4 <--- VIS2 .879 .038 22.982 *** par_4 
VI9 <--- VIS3 1.000     
VI8 <--- VIS3 1.191 .055 21.551 *** par_5 
VI7 <--- VIS3 1.104 .055 20.242 *** par_6 
VI10 <--- VIS3 1.157 .056 20.712 *** par_7 
VI13 <--- VIS4 1.000     
VI12 <--- VIS4 1.060 .045 23.422 *** par_8 
VI11 <--- VIS4 1.091 .049 22.109 *** par_9 
VI14 <--- VIS4 1.027 .044 23.235 *** par_10 

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

   Estimate 
VI14   .633 
VI11   .594 
VI12   .661 
VI13   .620 
VI10   .738 
VI7   .674 
VI8   .748 
VI9   .606 
VI4   .596 
VI5   .692 
VI6   .703 
VI1   .541 
VI2   .677 
VI3   .648 

 
  



226 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 
VI1
4 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
0 

VI7 VI8 VI9 VI4 VI5 VI6 VI1 VI2 VI3 
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0 
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.02
8 

VIS
1 

.02
5 

.02
0 

.02
3 

.02
4 

.02
7 

.01
6 

.02
3 

.00
0 

.02
2 

.03
6 

.03
6 

.18
2 
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6 

.24
9 

 
Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VIS1   .249 .020 12.390 *** par_25 
VIS2   .256 .019 13.466 *** par_26 
VIS3   .196 .017 11.870 *** par_27 
VIS4   .206 .017 12.403 *** par_28 
e3   .136 .010 13.165 *** par_29 
e2   .117 .010 12.285 *** par_30 
e1   .162 .010 15.472 *** par_31 
e6   .108 .008 13.024 *** par_32 
e5   .099 .007 13.254 *** par_33 
e4   .134 .009 15.433 *** par_34 
e9   .128 .009 14.278 *** par_35 
e8   .094 .011 8.703 *** par_36 
e7   .116 .011 10.540 *** par_37 
e10   .094 .015 6.239 *** par_38 
e13   .126 .008 15.564 *** par_39 
e12   .119 .008 14.950 *** par_40 
e11   .168 .010 16.037 *** par_41 
e14   .126 .008 15.418 *** par_42 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e13 <--> DIV4 34.350 -.027 
e13 <--> DIV3 10.221 .017 
e13 <--> DIV2 11.645 .019 
e10 <--> DIV2 7.705 -.013 
e10 <--> e13 28.672 -.026 
e11 <--> DIV4 11.521 .013 
e11 <--> DIV3 5.545 -.011 
e11 <--> DIV1 7.336 -.010 
e11 <--> e13 4.806 -.010 
e11 <--> e10 35.332 .023 
e7 <--> DIV4 9.218 .013 
e7 <--> e12 9.563 .013 
e8 <--> DIV4 4.111 -.009 
e8 <--> DIV2 4.109 -.010 
e8 <--> e11 4.890 -.010 
e9 <--> DIV2 11.612 .020 
e9 <--> e13 25.404 .031 
e9 <--> e10 4.694 -.011 
e9 <--> e12 15.670 -.019 
e9 <--> e7 6.074 -.014 
e4 <--> DIV3 6.067 -.012 
e4 <--> e8 6.292 -.012 
e5 <--> DIV1 5.155 -.008 
e5 <--> e11 17.340 .017 
e5 <--> e12 5.418 -.009 
e6 <--> DIV3 5.146 .012 
e6 <--> DIV2 5.220 -.012 
e6 <--> e13 13.008 .020 
e6 <--> e10 6.591 -.012 
e6 <--> e11 22.398 -.022 
e6 <--> e12 7.494 .012 
e6 <--> e7 4.085 .011 
e1 <--> e13 8.859 .017 
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   M.I. Par Change 
e1 <--> e10 4.816 -.011 
e1 <--> e11 10.706 -.016 
e1 <--> e4 4.389 -.011 
e1 <--> e6 4.283 .012 
e2 <--> DIV4 8.077 -.014 
e2 <--> e7 9.479 -.018 
e2 <--> e8 10.384 .019 
e2 <--> e5 4.117 -.011 
e3 <--> DIV4 19.548 .021 
e3 <--> DIV3 4.426 -.012 
e3 <--> e13 6.775 -.015 
e3 <--> e10 10.686 .017 
e3 <--> e8 4.765 -.012 
e3 <--> e1 5.070 -.013 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted 1) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e13 <--> DIV4 10.259 -.013 
e13 <--> DIV2 8.789 .015 
e12 <--> e11 6.830 .009 
e7 <--> DIV4 4.745 .009 
e7 <--> e10 4.118 .009 
e8 <--> DIV3 4.772 .010 
e8 <--> e11 4.350 -.009 
e9 <--> DIV2 6.834 .015 
e9 <--> e10 4.736 -.011 
e9 <--> e7 7.350 -.015 
e4 <--> DIV3 7.275 -.013 
e4 <--> e13 4.392 .010 
e4 <--> e8 6.114 -.012 
e5 <--> DIV1 4.160 -.007 
e6 <--> DIV2 6.097 -.013 
e6 <--> e10 6.854 -.012 
e6 <--> e12 4.579 .009 
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   M.I. Par Change 
e1 <--> DIV3 4.016 .011 
e1 <--> e4 5.671 -.012 
e2 <--> DIV4 4.094 -.010 
e2 <--> e4 5.704 .013 
e3 <--> DIV4 6.878 .012 
e3 <--> e12 5.445 .010 
e3 <--> e1 4.466 -.012 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted 2) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e13 <--> DIV2 7.189 .014 
e9 <--> e10 7.230 -.013 
e4 <--> DIV3 5.805 -.012 
e4 <--> e13 4.147 .010 
e6 <--> DIV2 6.625 -.013 
e1 <--> e4 5.120 -.012 
e2 <--> e4 5.616 .013 
e3 <--> DIV4 5.228 .010 
e3 <--> e13 4.300 -.011 
e3 <--> e11 4.469 .010 
e3 <--> e12 4.687 .010 
e3 <--> e1 4.258 -.012 



230 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 DIV4 DIV3 DIV2 DIV1 DI27 DI24 DI25 DI26 DI21 DI22 DI23 DI18 DI19 DI20 DI15 DI16 DI17 
DIV4 1.000                 
DIV3 .767 1.000                
DIV2 .647 .702 1.000               
DIV1 .788 .747 .774 1.000              
DI27 .817 .627 .529 .644 1.000             
DI24 .809 .620 .523 .637 .584 1.000            
DI25 .772 .592 .499 .608 .631 .742 1.000           
DI26 .844 .647 .546 .665 .689 .682 .716 1.000          
DI21 .667 .870 .610 .650 .545 .539 .515 .562 1.000         
DI22 .644 .840 .590 .628 .526 .521 .497 .543 .731 1.000        
DI23 .647 .844 .593 .631 .571 .523 .499 .491 .659 .709 1.000       
DI18 .574 .623 .887 .687 .469 .464 .443 .484 .542 .523 .526 1.000      
DI19 .581 .630 .898 .695 .475 .470 .484 .490 .548 .530 .532 .797 1.000     
DI20 .532 .577 .821 .636 .461 .382 .354 .448 .501 .485 .487 .729 .737 1.000    
DI15 .627 .595 .617 .796 .513 .507 .451 .529 .517 .500 .502 .547 .553 .506 1.000   
DI16 .613 .581 .603 .778 .501 .496 .473 .517 .506 .551 .491 .535 .541 .495 .619 1.000  
DI17 .582 .552 .572 .738 .475 .518 .449 .491 .480 .464 .466 .507 .513 .470 .588 .574 1.000 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
DI17 <--- DIV1 1.000     
DI16 <--- DIV1 1.118 .056 20.106 *** par_1 
DI15 <--- DIV1 1.132 .056 20.249 *** par_2 
DI20 <--- DIV2 1.000     
DI19 <--- DIV2 1.113 .038 29.418 *** par_3 
DI18 <--- DIV2 1.103 .038 28.828 *** par_4 
DI23 <--- DIV3 1.000     
DI22 <--- DIV3 .950 .039 24.656 *** par_5 
DI21 <--- DIV3 .940 .037 25.301 *** par_6 
DI26 <--- DIV4 1.000     
DI25 <--- DIV4 .956 .037 25.971 *** par_7 
DI24 <--- DIV4 1.005 .042 24.026 *** par_8 
DI27 <--- DIV4 1.082 .045 23.846 *** par_9 

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

   Estimate 
DI27   .668 
DI24   .654 
DI25   .596 
DI26   .712 
DI21   .756 
DI22   .706 
DI23   .713 
DI18   .787 
DI19   .806 
DI20   .675 
DI15   .634 
DI16   .606 
DI17   .545 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 DI27 DI24 DI25 DI26 DI21 DI22 DI23 DI18 DI19 DI20 DI15 DI16 DI17 
DIV4 .218 .215 .057 .232 .039 .015 .036 .005 -.004 .023 .039 .029 .006 
DIV3 -.013 .022 .001 .103 .346 .194 .287 .022 .024 .017 .024 -.011 .017 
DIV2 -.008 .029 -.009 .012 .026 .009 .023 .272 .304 .171 .031 .027 .022 
DIV1 .035 .019 .037 .052 .040 -.013 .035 .045 .045 .033 .196 .176 .149 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
DIV1   .173 .016 11.136 *** par_29 
DIV2   .263 .020 13.347 *** par_30 
DIV3   .310 .024 13.183 *** par_31 
DIV4   .187 .014 13.601 *** par_32 
e3   .144 .009 15.801 *** par_33 
e2   .141 .010 14.620 *** par_34 
e1   .128 .009 14.086 *** par_35 
e6   .127 .008 15.398 *** par_36 
e5   .079 .007 11.790 *** par_37 
e4   .087 .007 12.578 *** par_38 
e9   .125 .011 10.958 *** par_39 
e8   .116 .009 13.282 *** par_40 
e7   .088 .009 9.974 *** par_41 
e12   .076 .006 12.764 *** par_42 
e11   .116 .008 14.398 *** par_43 
e10   .100 .008 12.924 *** par_44 
e13   .109 .009 12.685 *** par_45 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e14 <--> DEL3 4.159 -.007 
e14 <--> e13 6.527 .012 
e10 <--> DEL3 4.172 .007 
e10 <--> e16 5.426 -.011 
e10 <--> e9 7.522 .012 
e12 <--> DEL4 12.994 .021 
e12 <--> DEL3 21.228 -.021 
e12 <--> DEL1 7.522 .012 
e12 <--> e16 15.528 .024 
e12 <--> e10 8.916 -.018 
e12 <--> e11 5.262 -.013 
e6 <--> DEL3 5.496 -.008 



234 

   M.I. Par Change 
e6 <--> e10 9.327 -.014 
e6 <--> e12 7.844 .017 
e7 <--> e12 6.257 -.014 
e8 <--> DEL3 6.688 .010 
e8 <--> e13 5.880 -.014 
e1 <--> e5 17.269 .021 
e1 <--> e6 7.781 -.013 
e2 <--> e14 5.169 -.009 
e2 <--> e15 7.668 .012 
e2 <--> e6 5.380 .010 
e2 <--> e7 8.074 -.012 
e3 <--> e15 8.195 -.012 
e3 <--> e16 9.960 .013 
e3 <--> e12 7.768 .015 
e3 <--> e5 4.817 -.010 
e4 <--> DEL3 4.225 .007 
e4 <--> e10 10.865 .015 
e4 <--> e5 8.087 -.014 
e4 <--> e8 4.754 .011 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 DEL4 DEL3 DEL2 DEL1 DE40 DE41 DE42 DE43 DE36 DE37 DE38 DE39 DE32 DE33 DE34 DE35 DE28 DE29 DE30 DE31 

DEL4 
1.00
0 

                   

DEL3 .668 
1.00
0 

                  

DEL2 .730 .832 
1.00
0 

                 

DEL1 .700 .835 .837 
1.00
0 

                

DE4
0 

.758 .506 .553 .531 
1.00
0 

               

DE4
1 

.850 .568 .620 .595 .644 
1.00
0 

              

DE4
2 

.808 .540 .590 .566 .612 .687 
1.00
0 

             

DE4
3 

.813 .543 .594 .569 .616 .691 .657 
1.00
0 

            

DE3
6 

.565 .846 .704 .706 .428 .480 .457 .459 
1.00
0 

           

DE3
7 

.542 .811 .675 .677 .410 .460 .438 .440 .685 
1.00
0 

          

DE3
8 

.574 .859 .715 .718 .435 .488 .464 .467 .727 .696 
1.00
0 

         

DE3
9 

.463 .693 .576 .579 .351 .393 .374 .376 .586 .561 .595 
1.00
0 
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 DEL4 DEL3 DEL2 DEL1 DE40 DE41 DE42 DE43 DE36 DE37 DE38 DE39 DE32 DE33 DE34 DE35 DE28 DE29 DE30 DE31 
DE3
2 

.586 .668 .802 .672 .444 .498 .473 .476 .565 .541 .574 .463 
1.00
0 

       

DE3
3 

.612 .698 .838 .702 .464 .520 .495 .498 .590 .566 .600 .483 .673 
1.00
0 

      

DE3
4 

.628 .716 .860 .720 .476 .533 .507 .510 .605 .580 .615 .496 .690 .721 
1.00
0 

     

DE3
5 

.569 .649 .779 .652 .431 .483 .460 .463 .549 .526 .557 .449 .625 .653 .670 
1.00
0 

    

DE2
8 

.574 .684 .686 .819 .435 .487 .464 .466 .579 .555 .588 .474 .550 .575 .589 .534 
1.00
0 

   

DE2
9 

.602 .718 .720 .860 .456 .512 .487 .490 .607 .582 .617 .497 .577 .603 .619 .561 .704 
1.00
0 

  

DE3
0 

.614 .733 .734 .877 .465 .522 .497 .500 .620 .594 .630 .508 .589 .616 .631 .572 .719 .754 
1.00
0 

 

DE3
1 

.566 .675 .676 .808 .428 .480 .457 .460 .570 .547 .580 .467 .542 .567 .581 .527 .661 .694 .708 
1.00
0 



237 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

DE31 <--- DEL1 1.000     
DE30 <--- DEL1 1.161 .041 28.188 *** par_1 
DE29 <--- DEL1 1.141 .042 27.271 *** par_2 
DE28 <--- DEL1 1.067 .042 25.618 *** par_3 
DE35 <--- DEL2 1.000     
DE34 <--- DEL2 1.055 .041 25.659 *** par_4 
DE33 <--- DEL2 1.063 .043 24.752 *** par_5 
DE32 <--- DEL2 1.011 .043 23.434 *** par_6 
DE39 <--- DEL3 1.000     
DE38 <--- DEL3 1.138 .054 21.198 *** par_7 
DE37 <--- DEL3 1.059 .053 20.084 *** par_8 
DE36 <--- DEL3 1.133 .054 21.006 *** par_9 
DE43 <--- DEL4 1.000     
DE42 <--- DEL4 .967 .040 24.453 *** par_10 
DE41 <--- DEL4 1.043 .041 25.690 *** par_11 
DE40 <--- DEL4 .909 .041 22.389 *** par_12 

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

DE40   .574 
DE41   .722 
DE42   .653 
DE43   .661 
DE36   .715 
DE37   .657 
DE38   .738 
DE39   .480 
DE32   .644 
DE33   .703 
DE34   .739 
DE35   .607 
DE28   .671 
DE29   .739 
DE30   .770 
DE31   .652 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 DE40 DE41 DE42 DE43 DE36 DE37 DE38 DE39 DE32 DE33 DE34 DE35 DE28 DE29 DE30 DE31 
DEL4 .149 .251 .196 .196 .008 .007 .009 .004 .015 .019 .023 .013 .011 .014 .017 .011 
DEL3 .005 .009 .007 .007 .189 .154 .211 .078 .021 .027 .032 .018 .024 .031 .035 .023 
DEL2 .014 .023 .018 .018 .032 .026 .036 .013 .143 .178 .215 .124 .023 .030 .035 .023 
DEL1 .008 .014 .011 .011 .029 .023 .032 .012 .019 .023 .028 .016 .138 .180 .208 .135 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
DEL1   .191 .015 13.090 *** par_19 
DEL2   .223 .018 12.370 *** par_20 
DEL3   .182 .017 10.442 *** par_21 
DEL4   .203 .016 12.995 *** par_22 
e4   .102 .006 16.408 *** par_23 
e3   .077 .005 14.100 *** par_24 
e2   .088 .006 14.898 *** par_25 
e1   .107 .007 16.142 *** par_26 
e8   .144 .009 16.645 *** par_27 
e7   .087 .006 14.375 *** par_28 
e6   .107 .007 15.187 *** par_29 
e5   .126 .008 16.190 *** par_30 
e12   .197 .011 17.532 *** par_31 
e11   .083 .006 14.037 *** par_32 
e10   .106 .007 15.695 *** par_33 
e9   .093 .006 14.531 *** par_34 
e16   .104 .007 14.830 *** par_35 
e15   .101 .007 15.100 *** par_36 
e14   .085 .006 13.386 *** par_37 
e13   .124 .008 16.312 *** par_38 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
e19 <--> ETH5 14.495 -.010 
e19 <--> ETH4 20.828 .012 
e19 <--> ETH3 4.368 -.005 
e19 <--> ETH2 7.071 .007 
e16 <--> ETH4 14.041 -.011 
e16 <--> e19 18.413 -.014 
e17 <--> ETH4 4.127 -.005 
e17 <--> e19 6.973 -.008 
e17 <--> e16 27.887 .017 
e18 <--> ETH2 12.261 -.010 
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   M.I. Par Change 
e18 <--> e19 4.987 .008 
e15 <--> ETH5 10.560 .010 
e15 <--> ETH3 9.416 -.009 
e15 <--> ETH1 4.483 -.007 
e15 <--> e19 50.959 .026 
e15 <--> e16 14.706 -.014 
e14 <--> ETH4 4.222 .005 
e14 <--> e15 6.748 .009 
e11 <--> ETH4 18.603 -.012 
e11 <--> ETH2 19.417 .012 
e11 <--> e19 17.494 -.014 
e11 <--> e16 14.230 .013 
e11 <--> e14 27.757 -.017 
e12 <--> ETH4 7.268 -.008 
e12 <--> ETH3 9.202 .008 
e12 <--> e15 10.868 -.013 
e12 <--> e11 11.659 .012 
e13 <--> ETH4 14.183 .010 
e13 <--> e19 5.758 .008 
e13 <--> e16 16.846 -.014 
e13 <--> e17 6.256 -.008 
e13 <--> e18 4.098 .007 
e13 <--> e14 35.338 .019 
e10 <--> ETH5 17.315 .016 
e10 <--> ETH4 13.672 .013 
e10 <--> ETH3 4.145 -.007 
e10 <--> ETH2 10.708 -.011 
e10 <--> ETH1 7.698 -.011 
e10 <--> e17 6.544 .011 
e10 <--> e18 20.857 .021 
e10 <--> e14 15.268 .017 
e8 <--> ETH5 8.216 -.008 
e8 <--> e15 6.888 -.009 
e8 <--> e7 7.185 .010 
e9 <--> e16 5.436 .008 
e9 <--> e18 8.049 -.009 
e9 <--> e15 5.508 -.008 
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   M.I. Par Change 
e4 <--> e16 4.666 .007 
e4 <--> e17 5.531 -.007 
e4 <--> e15 4.569 -.007 
e4 <--> e11 20.746 .014 
e4 <--> e10 9.334 -.012 
e5 <--> ETH3 4.406 -.005 
e5 <--> ETH2 4.848 .005 
e5 <--> e19 19.436 .014 
e5 <--> e18 13.471 -.013 
e5 <--> e15 8.671 .010 
e5 <--> e10 7.924 -.012 
e5 <--> e4 9.897 .009 
e6 <--> ETH5 6.360 .008 
e6 <--> ETH3 6.864 .008 
e6 <--> ETH2 9.113 -.008 
e6 <--> e19 6.717 -.009 
e6 <--> e17 5.668 .008 
e6 <--> e14 7.886 -.010 
e6 <--> e10 5.206 .011 
e6 <--> e8 4.054 .007 
e6 <--> e4 11.117 -.011 
e1 <--> ETH4 5.654 -.006 
e1 <--> ETH2 8.915 .007 
e1 <--> e16 4.016 -.006 
e1 <--> e14 8.360 -.009 
e1 <--> e5 24.485 .014 
e2 <--> e16 5.148 .006 
e2 <--> e15 4.482 -.006 
e2 <--> e14 7.171 .007 
e2 <--> e12 5.541 .007 
e2 <--> e13 4.896 -.006 
e3 <--> ETH2 6.594 -.006 
e3 <--> e17 9.458 .008 
e3 <--> e15 4.407 .006 
e3 <--> e10 4.322 -.008 
e3 <--> e5 15.990 -.011 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e15 <--> ETH3 5.935 -.007 
e15 <--> ETH1 6.694 -.009 
e14 <--> ETH1 5.701 .007 
e11 <--> e15 5.216 -.008 
e12 <--> ETH3 6.543 .007 
e12 <--> e18 5.522 -.008 
e13 <--> e17 5.002 -.007 
e10 <--> ETH5 7.120 .009 
e10 <--> ETH4 9.005 .010 
e10 <--> ETH2 4.550 -.007 
e10 <--> ETH1 7.270 -.011 
e10 <--> e17 12.294 .014 
e7 <--> e18 8.467 .011 
e7 <--> e13 4.163 -.007 
e8 <--> ETH5 6.035 -.007 
e8 <--> e15 4.359 -.007 
e8 <--> e7 6.408 .009 
e9 <--> e18 5.907 -.008 
e9 <--> e15 5.493 -.008 
e4 <--> e16 4.647 .006 
e4 <--> e17 5.996 -.007 
e4 <--> e18 4.721 -.007 
e4 <--> e10 4.164 -.008 
e5 <--> e15 8.606 .010 
e5 <--> e14 5.739 .007 
e5 <--> e10 7.026 -.011 
e6 <--> ETH3 4.782 .006 
e6 <--> e14 10.659 -.011 
e6 <--> e10 5.952 .011 
e1 <--> ETH4 6.406 -.006 
e1 <--> e15 8.559 -.009 
e1 <--> e14 8.460 -.008 
e1 <--> e13 6.136 .007 
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   M.I. Par Change 
e2 <--> e14 9.534 .008 
e2 <--> e13 5.797 -.006 
e3 <--> e17 9.253 .008 
e3 <--> e15 6.110 .007 
e3 <--> e10 7.084 -.009 



244 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
ET46 <--- ETH1 1.000     
ET45 <--- ETH1 1.014 .027 37.493 *** par_1 
ET44 <--- ETH1 1.012 .029 35.386 *** par_2 
ET49 <--- ETH2 1.000     
ET48 <--- ETH2 .988 .039 25.193 *** par_3 
ET47 <--- ETH2 .945 .038 24.680 *** par_4 
ET52 <--- ETH3 1.000     
ET51 <--- ETH3 1.058 .036 29.021 *** par_5 
ET50 <--- ETH3 .959 .038 25.038 *** par_6 
ET53 <--- ETH3 1.068 .044 24.262 *** par_7 
ET56 <--- ETH4 1.000     
ET55 <--- ETH4 .966 .036 26.918 *** par_8 
ET54 <--- ETH4 .933 .034 27.487 *** par_9 
ET57 <--- ETH4 1.002 .030 33.494 *** par_10 
ET58 <--- ETH4 .960 .035 27.054 *** par_11 
ET61 <--- ETH5 1.000     
ET60 <--- ETH5 .911 .033 27.254 *** par_12 
ET59 <--- ETH5 .957 .036 26.768 *** par_13 
ET62 <--- ETH5 .994 .034 29.423 *** par_14 

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

   Estimate 
ET62   .760 
ET59   .697 
ET60   .683 
ET61   .702 
ET58   .661 
ET57   .710 
ET54   .692 
ET55   .685 
ET56   .713 
ET53   .575 
ET50   .606 



247 

   Estimate 
ET51   .728 
ET52   .720 
ET47   .744 
ET48   .702 
ET49   .667 
ET44   .779 
ET45   .824 
ET46   .811 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 ET62 ET59 ET60 ET61 ET58 ET57 ET54 ET55 ET56 ET53 ET50 ET51 ET52 ET47 ET48 ET49 ET44 ET45 ET46 
ETH5 .257 .177 .124 .166 -.010 .023 .047 .019 .041 -.011 .022 .035 .035 .032 .014 .029 .000 .005 .006 
ETH4 .016 .054 .012 .028 .149 .143 .162 .154 .121 -009 .016 .025 .025 -003 .027 .022 .016 .029 .030 
ETH3 .036 .033 .019 .003 .016 -006 .014 .020 .026 .101 .128 .202 .205 .039 .021 .029 .012 .023 .024 
ETH2 -005 .027 .018 .040 .027 .011 -033 .027 .024 .007 .018 .029 .030 .299 .188 .205 -017 .035 .053 
ETH1 .002 .006 .001 .001 .015 .012 .010 .016 .013 .006 .010 .015 .015 .031 -002 .024 .225 .297 .276 

 
 



249 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
ETH1   .198 .013 15.621 *** par_44 
ETH2   .173 .013 12.929 *** par_45 
ETH3   .165 .012 14.073 *** par_46 
ETH4   .199 .014 14.005 *** par_47 
ETH5   .201 .014 13.854 *** par_48 
e3   .046 .004 13.149 *** par_49 
e2   .043 .003 12.676 *** par_50 
e1   .057 .004 14.355 *** par_51 
e6   .086 .006 13.863 *** par_52 
e5   .072 .005 14.959 *** par_53 
e4   .053 .004 12.082 *** par_54 
e9   .064 .004 14.826 *** par_55 
e8   .069 .005 14.524 *** par_56 
e7   .099 .006 16.647 *** par_57 
e10   .139 .008 16.970 *** par_58 
e13   .080 .005 15.249 *** par_59 
e12   .085 .006 14.697 *** par_60 
e11   .077 .005 14.949 *** par_61 
e14   .082 .006 14.748 *** par_62 
e15   .094 .006 15.939 *** par_63 
e18   .085 .005 15.716 *** par_64 
e17   .078 .005 15.310 *** par_65 
e16   .080 .006 13.325 *** par_66 
e19   .063 .005 13.500 *** par_67 

 
Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
R3 <--> R4 65.864 .013 
R2 <--> R4 16.685 -.007 
R1 <--> R4 25.508 -.013 
R1 <--> R3 8.812 -.004 
R1 <--> R2 31.406 .009 



250 

   M.I. Par Change 
e17 <--> R3 14.318 .006 
e17 <--> R2 6.152 -.004 
e13 <--> R3 7.421 .005 
e13 <--> R1 5.921 -.007 
e13 <--> e17 16.803 -.011 
e14 <--> R4 6.786 .006 
e14 <--> R3 4.827 -.003 
e14 <--> e13 11.077 .008 
e16 <--> R3 11.590 .005 
e16 <--> R1 5.295 -.005 
e9 <--> R4 4.216 .006 
e9 <--> R1 4.722 -.005 
e10 <--> e17 23.568 .013 
e10 <--> e13 5.311 -.007 
e10 <--> e14 31.630 -.014 
e11 <--> e14 5.842 -.006 
e11 <--> e15 6.438 -.006 
e11 <--> e16 21.380 .011 
e12 <--> R4 149.551 .041 
e12 <--> R3 4.994 -.004 
e12 <--> R2 6.053 -.005 
e12 <--> R1 6.893 -.008 
e12 <--> e13 28.960 .019 
e12 <--> e14 20.220 .013 
e12 <--> e15 8.957 .009 
e12 <--> e11 5.978 -.008 
e5 <--> R3 5.585 -.004 
e5 <--> R1 27.625 .014 
e5 <--> e13 11.479 -.011 
e5 <--> e15 4.296 .005 
e5 <--> e11 10.506 -.009 
e6 <--> R4 37.445 -.024 
e6 <--> R3 9.250 -.007 
e6 <--> R1 37.264 .022 
e6 <--> e14 6.242 -.009 
e6 <--> e15 5.588 -.008 
e6 <--> e9 28.659 -.021 
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   M.I. Par Change 
e6 <--> e10 4.552 .009 
e6 <--> e5 8.832 .012 
e7 <--> R4 5.254 -.008 
e7 <--> e17 4.977 -.007 
e7 <--> e11 4.275 .007 
e7 <--> e12 7.690 -.012 
e7 <--> e5 4.144 -.008 
e7 <--> e6 8.308 .015 
e8 <--> R4 8.339 .008 
e8 <--> R3 7.481 .005 
e8 <--> R1 10.048 -.008 
e8 <--> e17 9.479 -.008 
e8 <--> e13 10.950 .010 
e8 <--> e14 27.327 .013 
e8 <--> e9 28.463 .015 
e8 <--> e10 4.919 -.007 
e8 <--> e6 11.309 -.014 
e1 <--> R4 18.217 -.017 
e1 <--> R1 6.305 .009 
e1 <--> e13 4.435 -.009 
e1 <--> e14 4.679 -.007 
e1 <--> e6 22.228 .026 
e2 <--> e14 4.804 .006 
e2 <--> e12 5.514 -.009 
e2 <--> e1 12.340 .016 
e3 <--> e11 4.269 .006 
e3 <--> e12 9.298 -.012 
e4 <--> R4 6.397 -.008 
e4 <--> R2 13.429 .007 
e4 <--> e13 4.189 -.006 
e4 <--> e16 7.530 -.007 
e4 <--> e9 9.653 -.009 
e4 <--> e12 4.101 .007 
e4 <--> e5 32.381 .018 
e4 <--> e6 15.795 .017 
e4 <--> e8 15.417 -.012 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted 1) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
R3 <--> R4 35.988 .009 
R2 <--> R4 12.941 -.006 
R1 <--> R4 12.282 -.008 
R1 <--> R3 6.399 -.003 
R1 <--> R2 21.252 .007 
e17 <--> R3 5.849 .003 
e13 <--> R3 4.205 .003 
e16 <--> R1 4.361 -.004 
e9 <--> R1 4.281 -.005 
e9 <--> e15 6.674 -.006 
e10 <--> R2 5.357 -.004 
e10 <--> e13 5.177 -.007 
e11 <--> e13 12.273 .010 
e12 <--> R4 95.988 .030 
e12 <--> R3 6.708 -.005 
e12 <--> e15 22.502 .013 
e12 <--> e16 10.681 .009 
e12 <--> e9 5.629 -.007 
e12 <--> e11 8.930 -.009 
e5 <--> R1 7.917 .007 
e5 <--> e10 6.246 -.007 
e6 <--> R4 22.934 -.017 
e6 <--> R1 4.341 .007 
e6 <--> e15 13.181 -.012 
e6 <--> e12 4.778 -.009 
e7 <--> R1 7.484 .009 
e7 <--> e17 5.304 -.007 
e7 <--> e12 4.382 -.009 
e7 <--> e5 7.632 -.010 
e1 <--> R4 9.332 -.011 
e1 <--> e14 4.519 -.007 
e2 <--> R3 4.335 -.004 
e2 <--> R2 9.034 .007 
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   M.I. Par Change 
e2 <--> e14 6.025 .007 
e2 <--> e15 4.140 -.006 
e2 <--> e12 8.038 -.011 
e2 <--> e6 4.081 .009 
e3 <--> R2 4.360 .004 
e3 <--> e13 5.023 .007 
e3 <--> e12 11.872 -.013 
e3 <--> e5 5.613 .008 
e4 <--> e13 5.558 -.007 
e4 <--> e9 8.058 -.008 
e4 <--> e12 7.202 .009 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
R3 <--> R4 22.816 .007 
R2 <--> R4 6.983 -.004 
R1 <--> R4 10.259 -.007 
R1 <--> R2 14.790 .006 
e17 <--> R3 13.930 .005 
e17 <--> R2 7.508 -.005 
e14 <--> R2 4.527 -.003 
e9 <--> R4 6.399 .006 
e9 <--> R1 6.110 -.006 
e9 <--> e13 5.573 .006 
e10 <--> R2 5.421 -.004 
e12 <--> R4 24.026 .013 
e12 <--> e17 24.327 .013 
e12 <--> e9 5.097 -.006 
e5 <--> R1 6.803 .006 
e5 <--> e10 6.364 -.007 
e6 <--> R4 13.499 -.013 
e7 <--> R1 5.231 .007 
e7 <--> e17 7.473 -.009 
e7 <--> e12 5.405 -.009 
e7 <--> e5 7.841 -.010 
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   M.I. Par Change 
e1 <--> R4 12.120 -.012 
e2 <--> R3 4.189 -.004 
e2 <--> R2 7.731 .006 
e2 <--> e14 5.038 .006 
e2 <--> e12 8.843 -.011 
e3 <--> e14 5.125 -.006 
e3 <--> e5 4.824 .007 
e4 <--> e16 4.734 -.005 
e4 <--> e9 7.957 -.008 
e4 <--> e12 5.223 .007 



255 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 
SUS
T 

ETH DEL DIV VIS 
ETH
5 

ETH
1 

ETH
2 

ETH
3 

ETH
4 

DEL
1 

DEL
2 

DEL
3 

DEL
4 

DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 

SUS
T 

1.00
0 

                     

ETH .810 
1.00
0 

                    

DEL .983 .796 
1.00
0 

                   

DIV .979 .792 .962 
1.00
0 

                  

VIS .924 .748 .909 .904 
1.00
0 

                 

ETH
5 

.701 .865 .689 .686 .648 
1.00
0 

                

ETH
1 

.646 .798 .635 .632 .597 .628 
1.00
0 

               

ETH
2 

.685 .846 .673 .670 .633 .732 .711 
1.00
0 

              

ETH
3 

.698 .863 .687 .683 .645 .747 .688 .729 
1.00
0 

             

ETH
4 

.717 .886 .705 .702 .663 .766 .707 .749 .764 
1.00
0 

            

DEL
1 

.858 .695 .872 .840 .793 .601 .554 .587 .599 .615 
1.00
0 

           

DEL
2 

.841 .681 .855 .823 .777 .620 .543 .528 .587 .603 .746 
1.00
0 
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SUS
T 

ETH DEL DIV VIS 
ETH
5 

ETH
1 

ETH
2 

ETH
3 

ETH
4 

DEL
1 

DEL
2 

DEL
3 

DEL
4 

DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 

DEL
3 

.849 .688 .864 .831 .785 .595 .597 .581 .593 .665 .753 .738 
1.00
0 

         

DEL
4 

.721 .584 .733 .706 .666 .505 .642 .613 .609 .609 .640 .627 .633 
1.00
0 

        

DIV
1 

.824 .667 .811 .842 .762 .577 .506 .564 .576 .591 .707 .693 .666 .594 
1.00
0 

       

DIV
2 

.761 .616 .749 .778 .703 .533 .492 .521 .487 .546 .589 .640 .647 .549 .655 
1.00
0 

      

DIV
3 

.790 .640 .777 .807 .730 .554 .510 .541 .552 .566 .678 .664 .671 .570 .680 .628 
1.00
0 

     

DIV
4 

.802 .649 .789 .820 .741 .562 .572 .619 .560 .575 .734 .674 .681 .578 .690 .590 .662 
1.00
0 

    

VIS1 .634 .513 .623 .620 .686 .444 .410 .434 .443 .455 .544 .533 .538 .457 .522 .563 .501 .508 
1.00
0 

   

VIS2 .728 .590 .716 .713 .788 .510 .471 .499 .509 .522 .625 .612 .619 .525 .600 .554 .575 .584 .607 
1.00
0 

  

VIS3 .768 .622 .755 .751 .831 .538 .496 .526 .536 .550 .659 .646 .652 .499 .633 .584 .607 .616 .570 .655 
1.00
0 

 

VIS4 .790 .640 .777 .774 .855 .554 .511 .541 .552 .567 .678 .665 .671 .570 .718 .654 .625 .614 .587 .674 .711 
1.00
0 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VIS <--- SUST 1.247 .058 21.540 *** par_14 
ETH <--- SUST 1.000     
DEL <--- SUST 1.061 .047 22.470 *** par_15 
DIV <--- SUST 1.175 .053 22.065 *** par_16 
VIS4 <--- VIS 1.000     
VIS3 <--- VIS .975 .035 27.887 *** par_1 
VIS2 <--- VIS .932 .036 25.649 *** par_2 
VIS1 <--- VIS .828 .039 21.034 *** par_3 
DIV4 <--- DIV 1.000     
DIV3 <--- DIV 1.180 .046 25.921 *** par_4 
DIV2 <--- DIV 1.172 .051 23.017 *** par_5 
DIV1 <--- DIV 1.086 .040 27.281 *** par_6 
DEL4 <--- DEL 1.000     
DEL3 <--- DEL 1.226 .051 24.166 *** par_7 
DEL2 <--- DEL 1.267 .052 24.215 *** par_8 
DEL1 <--- DEL 1.263 .052 24.414 *** par_9 
ETH4 <--- ETH 1.000     
ETH3 <--- ETH .940 .028 33.226 *** par_10 
ETH2 <--- ETH .904 .028 31.799 *** par_11 
ETH1 <--- ETH .924 .033 27.942 *** par_12 
ETH5 <--- ETH .995 .030 32.973 *** par_13 

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

   Estimate 
ETH   .655 
DEL   .967 
DIV   .958 
VIS   .854 
ETH5   .749 
ETH1   .637 
ETH2   .715 
ETH3   .744 
ETH4   .784 



258 

   Estimate 
DEL1   .761 
DEL2   .731 
DEL3   .746 
DEL4   .538 
DIV1   .709 
DIV2   .605 
DIV3   .652 
DIV4   .672 
VIS1   .471 
VIS2   .621 
VIS3   .690 
VIS4   .732 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 ETH5 ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 DEL1 DEL2 DEL3 DEL4 DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 
SUST .025 -.011 .017 .036 .000 .100 .078 .099 .042 .077 .061 .051 .062 .007 .034 .053 .027 
ETH .157 .186 .188 .211 .229 .070 .054 -.026 -.177 .041 .039 .021 -.042 .002 .018 -.005 .007 
DEL .023 -.025 .027 .030 -.016 .144 .115 .143 .067 .067 .057 .040 .040 .004 .027 .047 .017 
DIV .025 -.013 -.004 .046 .000 .088 .063 .095 .039 .140 .105 .093 .129 -.001 .034 .051 .004 
VIS .026 -.017 .006 .016 .003 .054 .051 .063 .055 .008 .007 .039 .060 .071 .133 .199 .227 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
SUST   .103 .009 11.443 *** par_41 
R1   .027 .004 7.730 *** par_42 
R2   .006 .002 2.741 .006 par_43 
R3   .004 .002 2.404 .016 par_44 
R4   .054 .004 13.963 *** par_45 
e4   .069 .005 14.200 *** par_46 
e3   .080 .005 15.181 *** par_47 
e2   .099 .006 16.164 *** par_48 
e1   .145 .008 17.577 *** par_49 
e8   .073 .004 16.233 *** par_50 
e7   .111 .007 16.874 *** par_51 
e6   .133 .008 16.741 *** par_52 
e5   .072 .004 16.031 *** par_53 
e12   .103 .006 18.184 *** par_54 
e11   .061 .004 15.740 *** par_55 
e10   .071 .004 15.899 *** par_56 
e9   .060 .004 15.342 *** par_57 
e16   .043 .003 14.715 *** par_58 
e15   .048 .003 15.580 *** par_59 
e14   .051 .003 15.699 *** par_60 
e13   .076 .005 15.695 *** par_61 
e17   .052 .004 14.382 *** par_62 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล  : นางวาราดา ปวีณวัชร ์
ภูมิล าเนา : 78/1 หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
  
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2520 : โรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2527 : โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
 พ.ศ. 2529 : โรงเรียนน  าพองศึกษา อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2532 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2550 : ปริญญาโท บริหารการจัดการ (MBA.) วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
 พ.ศ. 2561 : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
     มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2535 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2536 : เจ้าหน้าที่อ านวยการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาถนนหน้าเมือง 
     อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2542 : ท าธุรกิจส่วนตัว บริษัท เคเอส สินทรัพย์ลิสซิ่ง 
 พ.ศ. 2561 : เป็นเจ้าของบริษัท เคเอส สินทรัพย์ลิสซิ่ง และโรงแรมมันตราวารี 
     จังหวัดขอนแก่น 
   : ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 78/1 หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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