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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 2) 

ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 
3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ้านวน 2,359 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบตามสัดส่วน จ้านวน 1,020 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ มีผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนดไว้คือ 1) ตัวบ่งชี้การวิจัย จ้านวน 79 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้า
กว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีความสอดคล้อง
เชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
และอันดับสอง และ 3) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 0.91–0.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.75–1.07 และค่าน้้าหนักตัวบ่งชี้มีค่าระหว่าง 0.81–1.16 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
 
ค าส าคัญ: ตัวบ่งชี้, ภาวะผู้น้า, ภาวะผู้น้าเชิงนวัตกรรม, ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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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 1,020 randomly selected 
proportional random sampling.  Data were analyzed by using statistical program. The 
research was based on the provided research hypotheses: 1 )  The 79 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-o-fit index (AGFI), comparative fit index (CFI), and normed fit index (NFI) 
were in accordance with the criteria from both of the first order and the second order of 
confirmative factor analysis, and 3) the major components had factor loading ranged from 
0 .91 to 0.97, which were higher than the criterion as 0 .70 .  The minor components had 
factor loading between 0.75 to 1.07 and indicators had factor loading ranged from 0.81 to 
1.16, which are higher than the criterion as 0.30. 

 
Keywords: Indicator, Leadership, Innovative leadership, Secondary school principals 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ส ำเร็จลงได้ด้วยควำมอนุเครำะห์อย่ำงดียิ่งจำกพระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก ทีไ่ด้อบรมสั่งสอนเพ่ือคุณภำพของงำนวิจัย และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพศำล 
สุวรรณน้อย อำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ทีใ่ห้ค ำปรึกษำและชี้แนวทำงที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมให้
งำนวิจัยจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยมีควำมซำบซึ้ งในควำมกรุณำเป็นอย่ำงยิ่ ง และขอกรำบ
ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงยิ่งไว้ ณ โอกำสนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ผู้สอน สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ทุกท่ำนที่ได้อบรม
สั่งสอนให้ควำมรู้  ตลอดจนท่ำนผู้ เชี่ ยวชำญทุกท่ำนที่กรุณำ เสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่ งเ พ่ือให้
ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยท ำให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภำพส ำหรับกำรวิจัย 

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

 ขอกรำบขอบพระคุณ คุณพ่อทองใบ คุณแม่ถวิน สมสืบ ผู้ให้ก ำเนิด ที่เลี้ยงดู อบรม บ่มเพำะ 
ให้เติบใหญ่ ให้สติปัญญำ ปลูกฝังจิตวิญญำณให้เป็นผู้ที่ใฝ่ดี มีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจจนประสบผลส ำเร็จ
ในวันนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์ สำรรัตนะ ที่ให้ค ำปรึกษำ และสร้ำง
แรงบันดำลใจในกำรศึกษำเพ่ืองำนวิจัยที่มีคุณภำพ คอยแนะน ำ และให้ก ำลังใจในยำมท้อแท้ ให้ฝ่ำฟัน
อุปสรรคทั้งปวงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบคุณผู้ร่วมงำนที่คอยเป็นก ำลังใจ ช่วยเหลือด้วยดี ตลอดจนญำติ พ่ีน้อง ที่ให้โอกำส 
ให้ก ำลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีเสมอมำ  

 คุณค่ำ และคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ขอสัมฤทธิ์ผลนั้นเป็นสิ่งบูชำ
พระคุณของบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ และประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ ขอจง
ได้รับส่วนแห่งควำมดีนี้ทุกท่ำนเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบันโลกเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่ายุคทองของวิทยาศาสตร์ 
มนุษย์เราจะสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยจากการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นของมนุษย์ มนุษย์จะได้รับการศึกษาที่ทันสมัย ทันต่อการพัฒนาของโลก 
นวัตกรรมใหม่จึงเกิดจากการพัฒนาและคิดค้นของมนุษย์น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก่มวลมนุษย์จาก
วิถีอันดั้งเดิมไปสู่ความก้าวหน้า (สุพจน์ ยั่งยืน, 2555) ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิทยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่
ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพังได้ ต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การด ารงชีวิต
ของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้น าไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557) 

 นับเป็นความท้าทายของผู้น าในปัจจุบันทั้งผู้น าระดับประเทศ ผู้น าองค์กร และหน่วยงาน
ในทุกภาคส่วนที่จะน าองค์กรสู่ความส าเร็จและยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศได้ก าหนด
โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความม่ังคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึง A 
Nation of Makers ประเทศอังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่ประเทศจีนได้
ประกาศ Made In China 2025 ส่วนประเทศอินเดียก็ก าลังขับเคลื่อน Made In India รวมถึง
ประเทศเกาหลีใต้ที่ได้วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy ส าหรับประเทศไทย ได้แถลง
นโยบายในการบริหารประเทศเพ่ือเร่งรัดพัฒนาโดยการสร้างฐานรากสู่อนาคตตามโมเดล “ไทยแลนด์ 
4.0” (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) ซึ่งเป็นความต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 
Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือมิติที่ 1 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น มิติที่ 2 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 
โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และเปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงมิติท่ี 3 เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง
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มูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Brand Age, 2559) 

 จากแนวคิดข้างต้นได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนายึดหลักสมดุลยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายให้คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมี
วิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทยและได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคมและเตรียมคนให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 สังคมแห่งดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่ง
ในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับการสร้างคนท างานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ
สร้างหรือผลิตนวัตกรรม นับว่าเป็นความท้าทายที่ส าคัญของระบบการศึกษา ที่จะต้องจัดการศึกษาให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของสังคมที่ต้องการผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

 เห็นได้ว่านานาประเทศให้ความส าคัญในการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หาก
ทว่าการจะน าพาประเทศสู่ความเจริญและยั่งยืนนั้นจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นคือระบบการจัดการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบต่อผลงาน คุณภาพของผู้เรียน ท าให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้มีจุดยืนมั่นคงในระดับหนึ่งบนเวที
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based-Economy) เรียนรู้และใช้พลังไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม (วิจารณ์ พานิช, 2558) ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกองค์การ
สร้างจุดยืนที่เข้มแข็งให้เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับระบบสังคม เศรษฐกิจโลก นวัตกรรมมีความส าคัญต่อ
การศึกษาหลายประการเนื่องด้วยในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่ เดิมเพ่ือให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา
บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (ขวัญชนก โตนาค, สุกัญญา แช่มช้อย และอนุชา กอนพ่วง, 
2557) เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
การศึกษาท่ีจะน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่องเช่นปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับจ านวน
ผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง
การเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากขึ้น ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ 
(ศศิประภา ชัยประสิทธิ์, 2553 อ้างถึงใน ขวัญชนก โตนาค และคณะ, 2557) 

 จากความส าคัญของการศึกษา ประกอบกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลที่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา จากบทบาท
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และหน้าที่ดังกล่าวสถานศึกษาจึงเป็นความคาดหวังและเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับมอบหมายให้มี
หน้าที่สร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความสนใจ และมีการ
วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและผลผลิตทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง 
(สงบ ประเสริฐพันธ์, 2543 อ้างถึงใน ทิวัตถ์ ศรีด ารง, 2557) ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนและผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศ (สิปปนนท์ 
เกตุทัต, 2542) การพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้น 
ย่อมน าไปสู่การบรรลุผลในการช่วยขจัดปัญหาวิกฤตทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ จึงเป็นความมุ่งมั่นของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเสมอภาคทางการศึกษา โดยลด
ความแตกต่างของการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ได้ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2552) 

 ทั้งนี้ในการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะ
ความเป็นผู้น า รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคม และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภาพในอนาคตที่เป็นไป
ได้ เพ่ือที่จะพัฒนาองค์กรและพัฒนางานให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ให้ได้ (อ าพร เรืองศรี , 
2551) การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าจะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ท างาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การท างานให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้และทั้งนั้นจะต้องมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ร่วมงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี หากผู้น าไม่มีภาวะความเป็น
ผู้น าจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันของคนในองค์การ ฉะนั้นผู้น าจึงต้องมีคุณลักษณะ
แห่งความเป็นผู้น า กล่าวคือจะต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
ความสามารถสื่อสารความคิดและแนวคิดให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจร่วมกัน กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง 
และกล้าคิดนอกกรอบ และมีความเป็นผู้น าเชิงนวัตกรรม (George, 2012) 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม จึงจะส่งผลให้
สามารถปฏิบัติงานให้ได้นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาสามารถพัฒนา
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา (Othman and 
Rahman, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีจัดให้มีหลักสูตรการจัดอบรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 7 เรื่อง อันประกอบด้วย 1) การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 2) ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 3) กลยุทธ์การตลาดส าหรับสถานศึกษา 4) กลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา 5) การบริหารความ
เสี่ยงส าหรับถานศึกษา 6) การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 7) กลยุทธ์การพัฒนา
ความสัมพันธ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  

 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังคมยุคปัจจุบัน (วสันต์ สุธาวาศ, 2560) แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบว่า 
นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความมีภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย ดังเช่น George 
(2012) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมว่าเป็นบุคคลที่มีความสนใจในนวัตกรรม 
(Passion for Innovation) มีมุมมองระยะยาว (A Long-Term Perspective) กล้ าเสี่ ยง  (Risk 
Taking) มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง (Deep Engagement) และยอมรับความคิดที่แตกต่าง (Willingness 
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to Tolerate Mavericks) Owen (2015) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมว่าเป็นบุคคล
ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) กล้าเสี่ยง (Risk-Taking) มีรูปแบบในการเรียนรู้ (Modeling Learning) และ
สร้างความร่วมมือ (Establishing Collaborative) Sloane (2007) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) มุ่งเปลี่ยนแปลง (Fight the Fear of Change) 
และสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) Doss (2015) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมผู้น า (Leader Behavior) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) มุ่งเปลี่ยนแปลง 
(Love of Change) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) และมีความรู้  (Knowledge) Metcalf and Moreli 
(2015) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) กล้า
ตัดสินใจ (Decision-Making) มีพฤติกรรมผู้น า (Leader Behavior) ใฝ่ เรียนรู้  (Learning and 
Developing Self) และสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จึงท าให้ขาดความเป็นเอกภาพในองค์ความรู้
เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่สามารถจะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาไทยได้อย่างเป็นระบบและอย่างได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม  

 ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเอกภาพ อันเป็นผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายนั้น โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีบทบาทใน
การสนับสนุนสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (อนุสรา สุวรรณ
วงศ์, 2559) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ 
(Empirical Definition) ที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2545) ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่ง 
เพ่ือการสังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ 
น าไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยหากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็แสดงว่า ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือเพ่ือ
การพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือ
สร้างเกณฑ์ประเมินเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ผลงานวิจัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่เป็นผลจาก
การวิจัย ไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
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ในด้านการประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดได้ ตามทัศนะของ 
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่ว่าโมเดลที่ได้รับการทดสอบแล้วจะมีคุณสมบัติความสามารถในการย่อ
ข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
เป็นการจัดการข้อมูลอย่างสรุป ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป นอกจากนั้น ยังสามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืน
สืบเนื่องต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
 1.2.2 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 1.2.3 เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ   
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
โดยมีค าถามการวิจัยย่อย ดังนี้ 

 1.3.1 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่? 

 1.3.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม?่ 

 1.3.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไม?่ 

 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิยาม
เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง
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ประจักษ์ เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2545) เพราะเป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎี
ประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเชื่อถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งเพ่ือการ
สังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังผล
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจัย ทั้งกรณี
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเน
ค าตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00   
และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าตั้งแต่ 1-3 หรือน้อยกว่า ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) มีค่า
ตั้งแต่ 0.90-1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่า
ตั้งแต่ 0.90-1.00 และดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-
1.00 

 3. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Loading Factor) ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูง
กว่า 0.70 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ มีค่า
เท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 
 
1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2560 
 1.5.2 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ในครั้งนี้ มีดังนี้  

  1) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   (1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 

(2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) 
(3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
(4) การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) 
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(5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
(6) สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) 

  2) องค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ (Collaborative) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 

(1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) 
(2) ให้อ านาจ (Empower) 
(3) เปิดใจ (Openness) 
(4) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) 
(5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 

  3) องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
(1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 
(2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) 
(3) เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) 
(4) ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) 
(5) ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) 

  4) องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 

(1) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
(2) มีทักษะการสื่อสารทีดี่ (Communication Skill) 
(3) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) 
(4) มีความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence) 
(5) มีความมุ่งมั่น (Perseverance) 

 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ส าคัญไว้ ดังต่อไปนี้ 

 1.6.1 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2560 

 1.6.2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ใช้บ่ง
บอกถึงภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการรวมองค์ประกอบของมี
วิสัยทัศน์ การสร้างความร่วมมือ กล้าเสี่ยง มุ่งเปลี่ยนแปลง 

 1.6.3 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง การแสดงออก
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่วัดได้จากองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์ 2) 
การสร้างความร่วมมือ 3) กล้าเสี่ยง 4) มุ่งเปลี่ยนแปลง 

  1) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) (2) การ
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สื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) (3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) (4) สร้าง
สัมพันธ์ (Building Relationship) (5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) (6) สร้างค่านิยมใน
การท างาน (Values of Mission) โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
   (1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) หมายถึง วิสัยทัศน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่อง
น าทางในการด าเนินงานขององค์กร โดยจะต้องร่วมกันสร้างอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็ นความจริง มีความ
ชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน สร้างแรงจูงใจ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานและสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
   (2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) หมายถึง การสร้างความเข้าใจ
ในทิศทางอนาคตขององค์กร การมีมติร่วมกันเพ่ือสร้างพันธะสัญญาในการท างาน ก่อให้เกิดความ
มั่นใจในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้น าจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร สื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความชัดเจนกระชับ มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายช่วยให้จดจ า
วิสัยทัศน์ได้แม่นย า อาทิเช่น การเลือกใช้ค าในการสร้างสโลแกนขององค์กร หรือการเลือกใช้ภาพที่
สังเกต  
   (3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกและจิตวิทยาใน
การสร้างแรงบันดาลใจ โดยการโน้มน้าวให้คล้อยตามก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน มี
ความมุ่งม่ัน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน ให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน 
   (4) การสร้างสัมพันธ์  (Building Relationship) หมายถึง ความสามารถและ
ศักยภาพในการประสานความร่วมมือ เรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น และมี
ความสามารถในการปรับตัว 
   (5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) หมายถึง การระบุความต้องการใน
อนาคตที่องค์กรอยากจะเป็น ซึ่งการก าหนดเป้าหมายจะต้องระบุเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสื่อสาร
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถวัดและบรรลุผลได้จริง และมีขอบเขตระยะเวลาในการท างาน 
   (6) สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) หมายถึง ตัวก าหนดมาตรฐาน
ของหน่วยงานที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ค่านิยมคือตัวบ่งบอก
ลักษณะเฉพาะตัวและวัฒนธรรมขององค์กร เป็นพื้นฐาน มีรูปแบบเฉพาะ และเป็นการเสริมแรง ที่ท า
ให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ค่านิยมที่ดีจะต้องมีการคัดสรรที่
ชัดเจน ตั้งค่านิยมที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งจะช่วยก าหนดทิศทางได้ถูกต้อง 
เชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ระบุค่านิยมให้ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ และค่านิยม
จะต้องมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากกลยุทธ์คือแผนด าเนินงานที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผล 

  2) การสร้างความร่วมมือ (Collaborative) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) ให้อ านาจ (Empower) (2) 
เปิดใจ (Openness) (3) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) (4) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Collaborative Decision-Making) (5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
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   (1) ให้อ านาจ (Empower) หมายถึง การมอบอ านาจ ให้บทบาทและมอบหมายงาน
ที่รับผิดชอบ การให้อ านาจในการตัดสินใจ และการวิเคราะห์หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
งานที่ตนรับผิดชอบ 
   (2) เปิดใจ (Openness) หมายถึง ความเต็มใจและยอมรับฟังผู้อ่ืน ยอมรับข้อมูล 
แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และการเปิดใจยอมรับ
ข้อเท็จจริงของตนเอง 
   (3) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) หมายถึง การก าหนดความ
ต้องการและจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร 
   (4) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) หมายถึง การ
สร้างบรรยากาศ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและการสร้างทางเลือกในการด าเนินงาน
ขององค์กร 
   (5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) หมายถึง การ
วางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสมดุล ความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

  3) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) (2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Constant Learning) (3) เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) (4) ยอมรับความล้มเหลว (Admitting 
Failure) (5) ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยดังนี ้
   (1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) หมายถึง กระบวนการสร้างทางเลือกในการ
ด าเนินงาน มีความสามารถในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์ โดยผ่านกระบวนการการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้และการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 
   (2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) หมายถึง การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้ โดยการสืบค้นการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย สามารถ
ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
   (3) เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) หมายถึง อารมณ์ท่ีเตรียมพร้อมในการท างาน 
มีความสามารถรอบด้านในการสร้างให้เกิดการสื่อสาร การมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน รู้จักตนเองและ
ศักยภาพของบุคคลที่อยู่รอบข้าง และสามารถยอมรับการสะท้อนผลการท างานเพ่ือหาจุดบกพร่อง
ของตนเอง 
   (4) ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) หมายถึง ความสามารถในการ
ยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความล้มเหลวในการท างาน 
เพ่ือทบทวนภาระหน้าที่ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและผู้อ่ืน และเกิดการเรียนรู้เพ่ือการ
ประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง 
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   (5) ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) หมายถึง การประเมินสถานการณ์ในสิ่ง
ที่จะได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย รวมถึงการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

  4) มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อยดังนี้ (1) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
(2) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) (3) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) (4) มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) (5) มีความมุ่งมั่น (Perseverance) โดยมีนิยามศัพท์
เฉพาะของแต่ละองค์ประกอบย่อยดังนี้ 
   (1) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศในการท างาน การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือการให้รางวัล มีพลัง
อ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และเป็นผู้น าในการกระท าปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
   (2) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) หมายถึง ศักยภาพในการสร้าง
ความเข้าใจ การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง มีความสามารถในการสื่อสาร วิจารณ์ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร  
   (3) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึง การปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งในความ
เป็นครอบครัวและความเป็นหนึ่งเดียว การให้ความส าคัญกับเป้าหมายและความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะท างาน การสร้างข้อตกลงและการจัดการร่วมกัน รวมถึงการก าหนดกิจกรรมให้ท าร่วมกันเพ่ือลด
ความตรึงเครียด 
   (4) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถ
เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ตลอดจนความสามารถเข้าใจและรับรู้ในอารมณ์ของผู้อ่ืน 
เข้าใจลักษณะที่แสดงออกหรือบ่งบอกถึงอารมณ์ และสามารถจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ 
   (5) มีความมุ่งมั่น (Perseverance) หมายถึง การมีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง และมีศักยภาพใน
การแก้ปัญหา 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.7.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ 
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะมีประโยชน์
ในเชิงวิชาการ ดังนี้ 
  1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่สามารถ
น าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

 2) สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

 3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้
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องค์การสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมี
คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 

1.7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 
  1) ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจั ย ที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง อันจะช่วยลด
ปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ 
  2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม และผลที่ เกิดจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 นี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยมี
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 2.1 องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 2.2 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 
 2.3 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
2.1  องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ จุดมุ่งหมายส าคัญในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ื อ
ก าหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนั้นในหัวข้อนี้ 
ผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทัศนะของนักการศึกษาและนักวิชาการจาก แหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์แล้วก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษา
องค์ประกอบและก าหนดนิยามขององค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 2.1.1  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ George 
 George (2012) เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าที่   
Harvard Business School ซึ่งเขาได้ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าตั้งแต่ปี ค .ศ. 2004 ได้
สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมไว้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) มีความสนใจในนวัตกรรม (Passion for Innovation) โดยการน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การและเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การ 2) มีมุมมองระยะ
ยาว (A Long-Term Perspective) เนื่องจากนวัตกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้น าจึง
ต้องคาดการณ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 3) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) 4) มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง 
(Deep Engagement) ผู้น าต้องสานสัมพันธ์ในทีมงานของตนเอง อาจจะเป็นข้อซักถาม ถามปัญหาที่
ท้าทาย การหาวิธีการหรือผลกระทบในการพัฒนา 5) ยอมรับความคิดที่แตกต่าง (Willingness to 
Tolerate Mavericks) คิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ไม่ยึดติดกับวิธีการดั้งเดิม (Traditional 
Management) 
 2.1.2  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Couros 
 Couros (2014) เป็นเจ้าของสถาบัน Division Principal of Innovative Teaching and 
Learning With Parkland School Division ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งภาวะผู้น า
และการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) 
มีวิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้น าสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้มีวิสัยทัศน์ในการท างาน สร้างความมั่นใจ
และความสามารถในการสร้าง/ใช้นวัตกรรม  2) เข้าใจคนอ่ืน (Empathetic) เข้าใจคนอ่ืน 
(Understanding People) เข้าถึงความรู้สึก ความต้องการของผู้อ่ืน 3) รูปแบบการเรียนรู้ (Models 
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Learning) เปลี่ยนการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นแบบหนูทดลอง (Guinea Pigs) เพ่ือให้เข้าถึงโอกาส
การเรียนรู้ใหม่ ๆ (New Learning Opportunities) เกิดแนวคิดที่หลากหลาย และสร้างสรรค์จาก
ประสบการณ์ 4) เปิดรับความเสี่ยง (Open Risk Taker) ผู้น ากล้าที่จะต้องลองในสิ่งใหม่ ๆ และหาก
ต้องการให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้น าจึงต้องเป็นแบบอย่างและค่อย ๆ โน้มน้าวให้ผู้ร่วมงาน
กระท าในสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยความเต็มใจ 5) การสร้างเครือข่าย (Networking) การสร้างเครือข่ายเป็น
สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพ่ือการประสานความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรอย่างไม่จ ากัดในการพัฒนาองค์กร  6) ช่างสังเกต (Observant) ช่างสังเกตถึงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือปรับตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 7) ผู้สร้างทีม 
(Team Builder) นวัตกรรมมักจะเกิดจากข้อขัดแย้งหรือการมองต่างมุมเพ่ือการพัฒนา ผู้น าจึงต้อง
สร้างทีมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  8) มุ่งความสัมพันธ์ 
(Focused on Relationship) การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือก่อให้เกิดแนวคิดใหม่หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เกิดการท างานร่วมกัน มีภาวะผู้น าผู้
ตามท่ีดี  
 2.1.3  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Owen 
 Owen (2015) เป็นผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส ภาควิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) มีแนวคิดเพ่ือการพัฒนา สามารถสร้างความตระหนักใน
การรับผิดชอบร่วมกัน 2) กล้าเสี่ยง (Risk-Taking) เรียนรู้จากการทดลอง ลองผิดลองถูก เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ ๆ 3) มีรูปแบบในการเรียนรู้ (Modeling Learning) มีกระบวนการการที่ดี เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง จากการศึกษาค้นคว้า 4) สร้างความร่วมมือ (Establishing Collaborative) เป็นการ
สร้างทีมในการท างาน 
 2.1.4  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Marron and Cunniff 
 Marron and Cunniff (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่อง What Is Innovative Educational 
Leader? พวกเขาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมนั้นจะต้องประกอบด้วย 
HELPSS (Heart, Empathy, Learning, Passion/Perseverance, Strategy, Speed) ดั ง นี้  1) 
ความเห็นอกเห็นใจ (Heart) ผู้น าจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
จะน ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) ความไว้วางใจและมีทัศนะคติท่ีดี (Caring Attitude) ต่อ
กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม 2) เข้าใจผู้ อ่ืน (Empathy) องค์กรที่ประสบผลส าเร็จมักจะมีผู้น าที่มี
ความสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน สร้างความร่วมมือกับทีมงาน (Engaging Their Staff and 
Workers) รู้จักเคารพ ให้เกียรติ ให้ความส าคัญต่อผู้ร่วมงานทุกคน 3) ใฝ่เรียนรู้ (Learning) ความรู้
คืออ านาจ ดังนั้นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และเทคโนโลยี ผู้
ตามจะเชื่อมั่นในผู้น าที่มีความฉลาดและรอบรู้ 4) มีความกระตือรือร้น/ความอุตสาหะ (Passion/ 
Perseverance) มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการท างาน มุ่งหวังในความส าเร็จของงาน มีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 5) มียุทธศาสตร์ในการท างาน (Strategy) 
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการชักน าผู้ร่วมงานในการท างาน 6) มีความคล่องตัว 
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(Speed) มีความสามารถ และรับผิดชอบในงานที่ท าให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.5  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Sheffer 
 Sheffer (N.D.) ศาสตราจารย์สาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ The Hebrew 
University of Jerusalem ได้ศึกษาเรื่อง Innovative Leaders in International Politics กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) 2) ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ  (Inspiration) 3) แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Conceptualization of Change) 4) สร้างความสัมพันธ์ (Relationship) 5) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
 2.1.6  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Metcalf  
 Metcalf (2011) เป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลงานเขียนดีเด่นเรื่องภาวะผู้น า เป็นที่ปรึกษา
ด้านการจัดการของ The Ohio State University และเจ้าของรายการ Voice America Business 
Talk Radio Host ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น า เชิ งนวัตกรรมดังนี้  1) บุคลิกภาพ 
(Personality Type) ผู้น าจะต้องมีบุคลิกภาพที่สามารถดึงดูด จูงใจ หรือมีอิทธิพลต่อผู้ตาม/ผู้ร่วมงาน 
2) มุมมองของการพัฒนา (Developmental Perspective) ผู้น าจะต้องมีมุมมองที่กว้าง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญกับปัญหาและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา 3) ความยืดหยุ่น (Resilience) ผู้น า
จะต้องเป็นผู้ที่จัดการความคิดได้ดี อีกทั้งยังต้องมีสุขภาพที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีพลัง
อ านาจในการประสานงาน 4) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis) 
ผู้น าจ าเป็นต้องวิเคราะห์คนให้เหมาะกับงาน จัดวางการปฏิบัติการที่เป็นระบบ และสร้างคุณค่า 
ค่านิยมที่ดีให้กับองค์กร 5) พฤติกรรมผู้น า (Leadership Behaviors) พฤติกรรมของผู้น าจะมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 
 2.1.7  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Othman and Rahman 
 Othman and Rahman (2013) นักวิชาการสถาบันการศึกษามหาวิทยาลั ยอิสลาม 
ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้  1) ความรู้ (Knowledge) 
ผู้น าจะต้องมีความรู้ที่ทันสมัย จึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอ และสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาองค์กร 2) ความกล้าหาญ (Boldness) ผู้น าจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจ กล้า
เปลี่ยนแปลง มองหาโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กร 3) ประสบการณ์ (Experience) 4) 
ความสนใจ (Interest) ผู้น าต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน และเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
องค์กร 
 2.1.8  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Sloane 
 Sloane (2007) นั ก พู ดและผู้ ก่ อ ตั้ ง  Destination–Innovation (Www.Destination-
Innovation.Com) ซึ่งรับบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมในองค์กร และเขา
ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับปัญหาการคิดทางขวาง (Lateral Puzzles) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving) และการคิ ดทางขวาง  (คิ ดหั กมุ ม )  ของภาวะผู้ น า  (Lateral 
Leadership) จ านวน 17 เล่ม เขากล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้  1) มี
วิสัยทัศน์ (Visionary) การพัฒนาองค์กรขึ้นอยู่กับผู้น า ผู้น าจะต้องสร้างทีมงานในการบริหาร สร้าง
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วิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2) ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 
(Fight the Fear of Change) การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดทุกวินาที ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าเสี่ยง
และกล้าลองสิ่งใหม่ๆ 3) สร้างความสัมพันธ์ (Relationship) การสร้างสัมพันธ์ก่อให้เกิดการสื่อสารซึ่ง
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนัก เห็นความส าคัญ และ
ร่วมมือ (Collaborative) รับผิดชอบในการท างาน  
 2.1.9  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Mumford 
 Mumford (2002, Cited In Soliman 2014) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา University of 
Oklahoma ซึ่ ง เ ขาสนใจศึ กษาการวิ จั ยด้ านสั งคม  และ เป็ นสมาชิ กของ  The American 
Psychological Association มีงานเขียนมากกว่า 200 เรื่อง เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
การวางแผน ภาวะผู้น า และจริยธรรม เขากล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) มี
ทักษะทางสังคม (Social Skills) 2) มีความสามารถในการวางแผน (Ability to Plan) 3) มีความ
สมเหตุสมผล (Make Sense)  
 2.1.10  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Doss 
 Doss (2015) ที่ปรึกษาด้านการจัดการและผู้จัดการของบริษัท Rainforest Strategies 
LLP และ UNC Charlotte ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) พฤติกรรม
ผู้น า (Leader Behavior) ผู้น าจะต้องรู้บทบาทของตนเองในฐานะผู้น า อาทิเช่น การกระท า การสั่ง
การ การตั้งเป้าหมายขององค์กร การตรวจสอบ การประเมิน การรายงาน เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร ดังนั้นผู้น าจึงต้องแสดงบทบาทของตนเองในการสร้างแรงจูงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้ร่วมงาน 2) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ยากแก่การท านาย ผู้น าเชิง
นวัตกรรมจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการคาดการณ์ท่ีแม่นย า และวางเป้าหมายไว้ชัดเจน 3) มุ่ง
เปลี่ยนแปลง (Love of Change) ผู้น าเชิงนวัตกรรมจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเห็นโอกาส เห็น
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมกันพัฒนาเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 4) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) ใน
สถานการณ์ที่คับขัน สถานะขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้น า ดังนั้นผู้น าจึงต้องกล้าเสี่ยง กล้าท าเพ่ือสิ่งที่
ดีกว่า ผู้น าจึงเป็นทั้งเหตุปัจจัยให้ผู้ร่วมงานคล้อยตาม หรือเป็นฐานเพ่ือให้ผู้ร่วมงานลงมือกระท าใน
สภาวะที่คับขันในการน าองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ 5) ความรู้ (Knowledge) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกิดการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เห็นคุณค่าของตนเองในการน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
 2.1.11  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Metcalf and Moreli 
 Metcalf and Moreli (2015) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) 
มีวิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้น าเชิงนวัตกรรมจะต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือความส าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ด าเนินการและค่านิยมเชิงบวกขององค์กร 2) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) การตัดสินใจในการ
พัฒนาองค์กรนั้นจะต้องมาจากความร่วมมือ ร่วมกันคิด และร่วมตัดสินใจของบุคลากรในองค์กร 3) 
พฤติกรรมผู้น า (Leader Behavior) ผู้น าเชิงนวัตกรรมต้องแสดงตนให้เป็นแบบอย่างมีบทบาท
เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการทดลอง การวัด การทดสอบเพ่ือการพัฒนา และค้นหาสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ 4) ใฝ่เรียนรู้ (Learning and Developing Self) ผู้น าจะต้องเรียนรู้และ
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พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผู้น าจะต้องกระตุ้น จูงใจสู่การปฏิบัติด้วย
กลยุทธ์ การก ากับติดตาม และการดึงศักยภาพของผู้ร่วมงาน  
 2.1.12  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Maladzhi, Yan, and 
Makinde 
 Maladzhi, Yan, and Makinde (2012) ไ ด้ ศึ กษ า เ รื่ อ ง  The Impact of Innovative 
Leadership on Organizational Culture Within South Africa Small and Medium 
Enterprises in the Western Cape, South Africa และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมดังนี้ 1) ความสามารถในการแสวงหาปัจจัยภายนอก (Ability to Ascertain External 
Factor) ผู้น าต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
ขององค์กร เป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน สร้างความร่วมมือ (Collaborative) ในการท างาน 2) ภาวะ
ผู้น าที่สามารถปรับตัวการปฏิบัติการอย่างว่องไว (Fast Action Oriented Leadership) ผู้น าเชิง
นวัตกรรมจะต้องมีความว่องไว ความรับผิดชอบ และความเฉลียวฉลาด เพ่ือการวิเคราะห์สถานการณ์ 
การตัดสินใจ และการคว้าโอกาสในกาปฏิบัติการ 3) กล้าเสี่ยง (Risk Taking) ผู้น าเชิงนวัตกรรมต้อง
กล้าที่จะเผชิญความท้าทายที่หลากหลายในองค์กร 4) มุ่งเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้น าเชิงนวัตกรรม
จะต้องสร้างองค์กรและส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานบนความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและไม่
สิ้นสุด 5) ภาวะผู้น าสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างแรงจูงใจ (Inspirational and Motivational 
Leadership) ผู้น าที่มีความใส่ใจในนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้าถึงหัวใจ จิตวิญญาณ
ของผู้ร่วมงาน และรู้วิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจ ศรัทธา สร้างความหวังและ
ขับเคลื่อนขององค์กร 6) ภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership) ผู้น าที่มี
อิทธิพลเหนือผู้ตามโดยไม่ได้อาศัยต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และประเพณีที่ยึดถือกันมาเป็นผู้ที่มีความรู้ 
มีความสามารถสูงสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมงาน  7) ภาวะผู้น ากระตือรือร้น 
(Passionate Leadership) ผู้น าที่กระตือรือร้นมีแนวโน้มที่จะกล้าแสดงออก รับฟังความคิดเห็น และ
มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น  8) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) วิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนด
เป้าหมายขององค์กร ฉะนั้นผู้น าและผู้ร่วมงานต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 2.1.13  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Johannessen and 
Skaalsvik 
 Johannessen and Skaalsvik (2014) ไ ด้ ศึ กษ า เ รื่ อ ง  Innovative Leadership in 
Organization: The Road to Innovation Performance และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) บทบาทของผู้น าคือผู้ที่จุดประกาย
ความคิดให้กับผู้ร่วมงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเชิงระบบ  2) ความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 3) กล้าเปลี่ยนแปลง (Ignite Change)  
 2.1.14  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Anand and Saraswati 
 Anand and Saraswati (2014) ได้ศึกษาเรื่อง Innovative Leadership: A Paradigm in 
Modern HR Practices และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) ผู้น าต้องมีรูปแบบการคิด สามารถต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 2) 
มีวิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้น าจะต้องมีมุมมอง และมีแนวคิดที่กว้างไกล 3) สร้างแรงบันดาลใจ 
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(Inspiration) การให้อิสระในการคิด การวางแผนในการท างาน เพ่ือสร้างโอกาสที่ดีให้กับองค์กร  4) 
สร้างแรงจูงใจ (Motivation) กระตุ้น ให้ก าลังใจ ให้โอกาสผู้ร่วมงานในการสร้างผลงานใหม่ ๆ 
 2.1.15  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ Davidovich 
 Davidovich (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Beyond School Improvement: The Journey to 
Innovative Leadership และได้ให้ทัศนะถึงองค์ประกอบผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) วิสัยทัศน์ของผู้น าจะเป็นตัวหลักในการน าและพัฒนาองค์กร  2) สร้างความร่วมมือ 
(Collaborative) คือการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) การประสานความร่วมมือ (Connecting 
and Working) การประสานงานและการท างานร่วมกันของผู้ร่วมงาน 3) การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง (Adjusting to Change) ผู้น าเชิงนวัตกรรมเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และพร้อมที่
จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุผลขององค์กร 
 2.1.16  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ 
 อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม
และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) บุคลิกภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ที่กล้าเสี่ยง จิตใจเปิดกว้างเป็นผู้ ฟังที่ดี จิตวิญญาณผู้ประกอบการ ชอบความท้าทาย เชื่อใน
สัญชาตญาณ มีคุณธรรม และกล้าเปลี่ยนแปลง 2) คุณลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย จูงใจผู้อ่ืน 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเครือข่ายและ
สายสัมพันธ์ 3) บทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย เป็นผู้น าความคิด เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าทีม มีส่วน
ร่วม สร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้รางวัลความส าเร็จ เป็นผู้
จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ 4) ทักษะ ซึ่งประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการเรียนรู้ 
การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ การกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความ
ไว้วางใจ การขับเคลื่อนผลลัพธ์ และการแก้ไขปัญหา 
 2.1.17  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามทัศนะของ ขวัญชนก โตนาค, สุ
กัญญา แช่มช้อย และอนุชา กอนพ่วง 
 ขวัญชนก โตนาค, สุกัญญา แช่มช้อย และ อนุชา กอนพ่วง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมดังนี้ 1) บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ผู้น า
จะต้องมีทักษะการคิด การบูรณาการ การสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 2) บุคลิกภาพภายนอก 
(External Personality) ความคล่องตัวในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  3) การปฏิบัติตน 
(Operation) ความสามารถในการเรียนรู้ การแปลงความคิดลงสู่การปฏิบัติ การยอมรับความล้มเหลว
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 4) มิตรสัมพันธ์ (Relation) การมีจิตใจที่เปิดกว้าง คอยให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษา เปิดโอกาส และการสร้างภาวะผู้น า 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ  17 
แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกันแต่นักวิชาการ
เรียกชื่อต่างกันดังนั้นเพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสมผู้วิจัย
จึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง  (Neutral) ที่
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สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้นหรือ
เลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งดังนี้ 
 1. มีวิสัยทัศน์ (Visionary) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังนี้ 1) มีมุมมองระยะ
ยาว (A Long-Term Perspective) 2) มุมมองของการพัฒนา (Developmental Perspective) 
 2. สร้างความร่วมมือ (Collaborative) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังนี้ 1) มี
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง (Deep Engagement) 2) สร้างความสัมพันธ์ (Relationship) 3) มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ (Focused on Relationship) 4) ความสามารถในการแสวงหาปัจจัยภายนอก (Ability 
to Ascertain External Factor) 
 3. ใฝ่เรียนรู้ (Constant Learning) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันคือ รูปแบบการ
เรียนรู้ (Models Learning) 
 4. มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันกับค าว่า 
Oriented Change ดังนี้ 1) มุ่งเปลี่ยนแปลง (Change) 2) กล้าเปลี่ยนแปลง (Ignite Change) 3) 
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง (Adjusting to Change) 4) แนวคิดของการเปลี่ยนแปลง 
(Conceptualization of Change) 5) ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง (Fight the Fear of Change) 
 5. กล้าเสี่ยง (Risk Taking) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน คือ เปิดรับความเสี่ยง 
(Open Risk Taker) 
 6. ความคล่องตัว (Speed) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน คือ ภาวะผู้น าที่สามารถ
ปรับตัวการปฏิบัติการได้อย่างว่องไว (Fast Action Oriented Leadership) 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 6 รายการข้างต้นและจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 หมายเหตุผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 1.1-1.17 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
0 

1.1
1 

1.1
2 

1.1
3 

1.1
4 

1.1
5 

1.1
6 

1.1
7 

รว
ม 

1. มีวิสัยทัศน์ (Visionary)                  11 
2. การสร้างความร่วมมือ (Collaborative)                  8 
3. กล้าเสี่ยง (Risk Taking)                  6 
4. มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change)                  6 
5. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)                  3 
6. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)                  3 
7. พฤติกรรมความเป็นผู้น า (Leadership Behaviors)                  3 
8. ใฝ่เรียนรู้ (Learning)                  3 
9. มีความรู้ (Knowledge)                  2 
10. ความคล่องตัว (Speed)                  2 
11. มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น น วั ต ก ร ร ม  (Passion for 
Innovation) 

                 2 

12. เข้าใจคนอ่ืน (Empathetic)                  2 
13. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision-Making)                  2 
14. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)                  2 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
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1.1
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1.1
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1.1
5 

1.1
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1.1
7 

รว
ม 

15. บุคลิกภาพ (Personality Type)                  2 
16. การสร้างเครือข่าย (Networking)                  1 
17. ช่างสังเกต (Observant)                  1 
18. ผู้สร้างทีม (Team Builder)                  1 
19. ความเห็นอกเห็นใจ (Heart)                  1 
20. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  
(Willingness to Tolerate Mavericks) 

                 1 

21. มียุทธศาสตร์ในการท างาน (Strategy)                  1 
22. ความยืดหยุ่น (Resilience)                   1 
23. ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situational Analysis)  

                 1 

24. ความกล้าหาญ (Boldness)                  1 
25. ประสบการณ์ (Experience)                  1 
26. มีทักษะทางสังคม (Social Skills)                  1 
27. มีความสามารถในการวางแผน (Ability to Plan)                  1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 1.1
 

1.2
 

1.3
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1.1
2 

1.1
3 

1.1
4 

1.1
5 

1.1
6 

1.1
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ม 

28. ภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic 
Leadership) 

                 1 

29. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)                  1 
30. คุณลักษณะทางสังคม (Social Approach)                  1 
31. บทบาทหน้าที่ (Function)                  1 
32. ทักษะ (Capability)                  1 
33. บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality)                  1 
34. บุคลิกภาพภายนอก (External Personality)                  1 
35. การปฏิบัติตน (Operation)                  1 
รวม 5 8 4 6 5 5 4 3 3 5 3 8 3 4 3 4 4 77 
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 จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมพบว่ามี
องค์ประกอบหลักท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 35 ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีความถี่สูงตั้งแต่ 6 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 4 องค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน ์(Visionary) 
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความร่วมมือ (Collaborative) 
 องค์ประกอบที่ 3 กล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
 องค์ประกอบที่ 4 มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมได้ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  โมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 
 จากภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยมีวิสัยทัศน์ การสร้างความร่วมมือ กล้าเสี่ยง และมุ่ง
เปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังหัวข้อ 2.2 ที่จะกล่าวถึงข้างล่างนี้ 
 
2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 
 2.2.1 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน”์ (Visionary) 
  2.2.1.1 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Lavinsky 
  Lavinsky (2013) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์คือผู้น าที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์สู่การ
ปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย 1) มีความคิดที่สร้างสรรค์ (Creative) มองเห็นเป้าหมายที่ต้องการให้
บรรลุผลได้อย่างชัดเจน 2) มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นย า (Creating a 
Specific Strategic Plan) ผู้น าจึงต้องชี้ชัดให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และมอบหมาย
หน้าที่เฉพาะให้บุคคลส าคัญในทีม 3) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal) การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ
จะบรรลุ รวมถึงการวางตัวบุคคลส าคัญกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
(Innovative 
Leadership) 

มีวิสัยทัศน ์(Visionary) 

การสร้างความร่วมมือ (Collaborative) 

 
กล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

 
มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) 

 



23 

  2.2.1.2 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Kananurak, Elumti, Minnis 
& Abebe, Pounder and Tepsaeng 
  Kananurak (2011), Elumti, Minnis & Abebe (2005), Pounder (2001) and 
Tepsaeng (2009 อ้างถึงใน Yordsala, Tesaputa & Sri-Ampai, 2014) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องมี
วิสัยทัศน์ที่แม่นย าเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรในการท างาน รวมทั้งมีความสามารถในการน า
นวัตกรรมมาใช้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์
ที่ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
ประกอบด้วย 1) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) โดยการสร้างความเข้าใจในองค์กร 
พนักงานในองค์กร และสิ่งแวดล้อม 2) ใจกว้าง (Open Minded) โดยค านึงถึงความแปรผันในอนาคต 
3) ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (Competency in Creating Networks) เช่นเดียวกับการ
ท างานเป็นทีมและการพัฒนาวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนการท างานที่ดีเยี่ยม 4) ความสามารถในการ
พัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Competency in Developing Interaction) ผ่านการสื่อสารสอง
ทาง ตระหนักถึงความส าคัญของแต่ละบุคคล และการมีส่วนร่วม 5) การพัฒนานิสัยส่วนตัวให้มีความ
น่าเชื่อถือ (Development of Personal Habits Which are Reliable) เช่นความชัดเจนในการ
สื่อสาร ความมั่นใจในตนเองการเรียนรู้ความล้มเหลวเป็นประสบการณ์หนึ่งในการสร้างโอกาส ความ
เข้าใจในจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชา และการให้ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง  
  2.2.1.3 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Kauffman 
  Kauffman (2013) ได้กล่าวถึงโมเดลของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากการ
ที่เขาได้ช่วยให้บริษัทเติบโตขึ้นจากการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กุญแจส าคัญในการบรรลุผลนั้น
ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมาย (Determining a Goal) 2) ระบุความต้องการ (Identifying 
Needs) 3) การสร้างฐานความรู้ (Creating Knowledge Base) 4) การสื่อสาร (Communication) 
5) สร้างค่านิยมในการท างาน (Determining the Value of the Mission) 
  2.2.1.4 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Mclaughlin 
  Mclaughlin (2001) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้สร้างรุ่งอรุณของวันใหม่ เป็นการ
ท างานร่วมกับจินตนาการ มีความเข้าใจและความกล้าหาญ คือผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมและตัวแทน
การเปลี่ยนแปลงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และมีสมดุลในการแสดงออกทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณความเป็นผู้น า มีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 1) สร้างค่านิยมหลัก
ที่ดี (A Commitment to Core Spiritual Values) การสร้างค่านิยมเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของ
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ท าให้มองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นผู้น าที่มีพลัง มีชีวิตชีวา มีความมุ่งมั่น ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้ท าให้ผู้น าอดทนต่อทุกสถานการณ์ 2) วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (A Clear, Inspirational Vision) 
ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จคือผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีแรงบันดาลใจ คิดบวก คิดเชิงรูปธรรม น า
วิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติได้จริง 3) ความสัมพันธ์ที่ประสบผลส าเร็จ (Respectful, Empowering 
Relationships) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือหัวใจส าคัญของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจ เห็นคุณค่า 
และเคารพผู้อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4) การปฏิบัติการเพ่ือนวัตกรรม (Innovative, 
Courageous Action) มีกระบวนทัศน์ มีการสร้างกลยุทธ์ มีแนวคิดนอกกรอบ สามารถสร้าง
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เพ่ือท าให้วิสัยทัศน์นั้นบรรลุผลได้จริง 
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  2.2.1.5 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Patrick 
  Patrick (n.d.) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วย 1) ผู้ที่มีการ
สื่อสารที่ดี (Good Communicator) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ฟังที่ดี ฟัง
ข้อเสนอแนะ แนวคิด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 2) ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic Leader) 
ความรอบรู้ ความสามารถพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 3) ผู้น า
การจัดการ (Chief Organizer) มีทิศทาง สู่การพัฒนา และมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้เกิดผลได้
จริง และ 4) กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทุ่มเทในสิ่งที่กระท า 5) นัก
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรจะต้องมีการวางแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) ที่เป็นยุทธวิธีเฉพาะเจาะจง มองเห็นภาพอนาคต และสามารถด าเนินการได้ 
  2.2.1.6 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Turner 
  Turner (2013) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่เหนือชั้น เป็นผู้น าที่มีคุณลักษณะ
โดดเด่น อันประกอบด้วย 1) เปิดเผย (Openness) เปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นบุคคลที่ช่างสังเกต สร้างโอกาสในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ การส ารวจ 
ผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่กระแสสังคมหรือการเคลื่อนไหวที่เป็นประวัติศาสตร์ มีความสามารถในการรับรู้ 
และการคาดการณ์ในอนาคต 2) มีจินตนาการ (Imagination) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่มี
จนิตนาการที่ชัดเจน อุทิศเวลาเพ่ือค้นหาและท าให้ฝันนั้นเป็นจริง ภาพจินตนาการที่ชัดเจนจะน าไปสู่
ความปรารถนาและด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 3) มีความอดทน (Persistence) ระยะเวลาเป็นสิ่ง
ท้าทายในความสามารถของผู้น า ผู้น าจงต้องอดทนต่อปัญหา อุปสรรค ที่ต้องฝ่าฟันเพ่ือให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์และเกิดผลได้จริง 4) มีความเชื่อมั่น (Conviction) ผู้น าจะต้องมีความมุ่งมั่น เชื่อมั่น และรอ
โอกาสที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
  2.2.1.7 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Goleman 
  Goleman (2002) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์คือผู้น าที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของผู้น า
แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างและผลักดันให้เกิดความแปลกใหม่ที่แตกต่างและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร ผู้น าจึงต้องแสดงบทบาทส าคัญในการสร้างภาพอนาคตของ
องค์กร และมีทิศทางที่ชัดเจน ประกอบด้วย 1) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) 2) สื่อสารวิสัยทัศน์ 
(Contribute to Vision) และ 3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
  2.2.1.8 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Mustapha 
  Mustapha (2016) กล่าวว่าผู้น าคือผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงาน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงต้องมีทักษะในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณลักษณะของ
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์นั้นประกอบด้วย 1) เรียนรู้ตนเอง (Self-Discovery) การเรียนรู้ตนเองเป็น
กระบวนการสืบค้นความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในบุคลิกลักษณะของตนเอง บุคคลใดที่ไม่รู้จัก
ตนเองเปรียบเสมือนคนตาบอด (Blind Man) 2) มีวินัย (Discipline) การกระท าหรือค าพูดของผู้น า
จะมีผลต่อผู้อ่ืนหรือผู้ร่วมงาน ฉะนั้นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นผู้ที่มีวินัย ท าให้ผู้ร่วมงานมั่นใจว่าสิ่ง
ที่กระท านั้นเป็นไปได้จริง 3) วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Tangible/Clear Vision) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
จะสามารถสื่อสาร กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 4) มีเป้าหมาย 
(Focus) ผู้น าจะต้องสามารถระบุถึงล าดับความส าคัญของเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล (Ability to 
Place Your Priorities Right Will Help You Focus on What to Need to Achieve) 5) 
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กระตือรือร้น (Enthusiasm) ผู้น าจะต้องมีความมุ่งม่ัน (Passionate) ในสิ่งที่ท าและสื่อ (Convey) ให้
ผู้ตามได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นที่ต้องการให้บรรลุผล 
  2.2.1.9 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Taylor 
  Taylor (2013) กล่าวว่าในยุคสังคมที่ เปลี่ยนไปทั้งด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์ของผู้น าย่อมเปลี่ยนไปด้วย ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จึงต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ในการ
ท างานที่ชัดเจน (Have a Clear Vision for Their Work) 2) มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ท า (Passionate 
and Love What They Do) 3) ใฝ่เรียนรู้และวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ (Seek out Knowledge and 
Plan Strategically) 4) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire Others) 5) กล้าตัดสินใจ (Make Decision) 6) 
อาศัยความรู้และประสบการณ์ (Rely on Mixture of Intuition and Experience) 7) กล้าคิด 
(Recognize and Exploit Big Ideas) 8) กล้าเสี่ยง (Risk Taker) 9) ท างานมีประสิทธิผล (Get Thing 
Done With the Least Amount of Cost, But With the Right Amount of Effort) 10) มีค่านิยม
หลั ก ในการท า ง านที่ ส ามา รถ พัฒนา ได้ จ ริ ง  (Have Organic Core Values That Develop 
Authentically Over Time) 11) ลองในสิ่งใหม่ ๆ (Trying New Things) 12) เอาชนะตนเอง (Focus 
on Outdoing Themselves) 13) เชื่อในความสามารถและซื่อสัตย์ต่อคนอ่ืน (Trust Talented and 
Loyal People) 14) มีบุคคลส าคัญในองค์กร (Have Their Key People) 15) คิดนอกกรอบ (Tend 
to Zig, When Other Zag) 16) ใช้ KPI ในการบริหารงาน (Use Key Performance Indicators to 
Run Their Business) 17) สร้างโอกาส (Change Their Minds as New Ideas and Opportunities 
Arises) 18) คว้าโอกาส (Move Quickly on Opportunities) 19) เรียนรู้จากประสบการณ์ (Learn 
from Their Experiences and Build Upon Them) 20) ยืดหยุ่น (Are Resilient and Rarely, If 
Ever, Give Up) 
  2.2.1.10 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Morley 
  Morley (2015) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าที่สามารถมองเห็นอนาคต มีแนวคิด 
และกระตุ้นให้ผู้ตามเช่นเดียวกับตนเองและปฏิบัติตาม คุณลักษณะที่โดดเด่นของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายชัดเจน 2) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) 3) อุทิศตน (Sacrifice) 4) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่ืน (Inspire Confidence) 5) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 6) ความอดทน 
(Never Give Up) 7) ความรู้ความสามารถ (Ability) 8) สานสัมพันธ์ (Relate to Others) 9) ดีเลิศ 
(Excellence) 10) บริการผู้อื่น (Servant of Others) 
  2.2.1.11 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Winninger 
  Winninger (N.D.) กล่าวว่าผู้น าที่มีวิสัยทัศน์คือผู้น าที่มองการณ์ไกล และสามารถน า
องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างประสบผลส าเร็จ วิสัยทัศน์ของผู้น าคือภาพอนาคตขององค์กร ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์จึงต้องมีคุณลักษณะดังนี้  1) มีเป้าหมายที่ชัดเจน (Tangible Destination) รู้ทิศทาง
เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล 2) สร้างความสัมพันธ์ (Engaged People) มีความเข้าใจผู้อ่ืน และ
สร้างพันธสัญญาการท างานร่วมกัน 3) มีความมุ่งมั่น (Sustained Energy) สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืน
กระท าตามได้อย่างเต็มใจ 
  2.2.1.12 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Loo 
  Loo (2007) กล่าวว่าบุคคลจะกระท าตามวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จึงต้องมี
คุณลักษณะดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) รู้ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล 2) 
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สื่อสารวิสัยทัศน์ (Convey Vision) เข้าใจวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่จะเป็นตรงกัน 3) ความ
มุ่งม่ัน (Passionate) แสดงให้เห็นถึงพลังหรือผลประโยชน์ของการท างานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
  2.2.1.13 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ นิกัญชลา ล้นเหลือ 
  นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ จะต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) ความเป็นผู้น าในการ
ท างานที่ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมผู้อ่ืนให้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ท้าทาย โดยการ
เชื่อมโยงความคิดของผู้ตามไปสู่การประเมินค่าและผลลัพธ์ 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) 
ความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นไปสู่สมาชิกโดยผู้น าต้องท าให้เกิดวามชัดเจนในวิสัยทัศน์ว่า
ต้องท ากิจกรรมอะไรและมีเป้าหมายอะไร  โดยการสื่อสารด้วยค าพูดและข้อความที่เขียน  3) การ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการกระตุ้นโน้มน้าวจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การโดยการสนับสนุนการท างานเป็นทีมการอบรมพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)  
  2.2.1.14 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้ก าหนดคุณลักษณะภาวะผู้น า
วิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งสภาพจริงใน
ปัจจุบันและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดค่านิยมของ
โรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  3) 
ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่อนาคต 4) ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างาน
อย่างเต็มที่ภายใต้การกระจายอ านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 6) จัดระบบสื่อสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ค่านิยมและผล
การด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียนแบบสองทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ  7) ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการการบรรลุพันธ
กิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งส่งเสริมและก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและมีจริยธรรม 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 14 แหล่ง ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 2 
โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( Theoretical 
Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป 
 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1.1 -2.1.14 แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.2  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
 

องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 1.1
 

1.2
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1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision)               7 
2. การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication)               7 
3. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)               5 
4. การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship)               4 
5. มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting)               4 
6. สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission)               4 
7. นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner)               3 
8. มีความรู้ความสามารถ (Ability)               3 
9. มีความเชื่อม่ัน (Conviction)               3 
10. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring)               3 
11. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)               2 
12. ใจกว้าง (Open Minded)               2 
13. การปฏิบัติการเพ่ือนวัตกรรม (Innovative Action)               2 
14. กล้าเสี่ยง (Risk-Taker)               2 
15. การกระจายอ านาจ (Decentralization)               2 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของ“มีวิสัยทัศน์” 1.1
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16. เรียนรู้ตนเอง (Self-Discovery)               2 
17. การเป็นแบบอย่างที่ดี (Roe Model)               2 
18. มีจินตนาการ (Imagination)               1 
19. ความสามารถในการสร้างเครือข่าย  
(Competency of Creating Networks 

              1 

20. น่าเชื่อถือ (Reliable)               1 
21. ระบุความต้องการ (Identifying Needs)               1 
22. ผู้น าบารมี (Charismatic Leader)               1 
23. ผู้น าการจัดการ (Chief Organizer)               1 
24. มีความอดทน (Persistence)               1 
25. มีวินัย (Discipline)               1 
26. กล้าตัดสินใจ (Make Decision)               1 
27. กล้าคิด (Recognize and Exploit Big Ideas)               1 
28. มีประสิทธิผล (Get Thing Done)               1 
29. ลองในสิ่งใหม่ ๆ (Trying New Things)               1 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของ“มีวิสัยทัศน์” 1.1
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30. มีผู้น าในองค์กร (Have Key People)               1 
31. คิดนอกกรอบ (Tend to Zig, When Other Zag)               1 
32. ใช้ KPI ในการบริหารงาน (Use Key KPI)               1 
33. สร้างโอกาส (Opportunities Arises)               1 
34. คว้าโอกาส (Move Quickly on Opportunities)               1 
35. ประสบการณ์ (Experience)               1 
36. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)               1 
37. ยืดหยุ่น (Resilient)               1 
38. อุทิศตน (Sacrifice)               1 
39. ดีเลิศ (Excellence)               1 
40. บริการผู้อื่น (Servant of Others)               1 
41. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing)               1 
รวม 3 5 5 4 5 4 3 5 20 10 3 3 4 7 81 
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  จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ พบว่ามีองค์ประกอบที่
เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 41 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 4 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 
  2. การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) 
  3. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
  4. การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) 
  5. มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
  6. สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) 
 
  จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน์” ดังภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  โมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน”์ 
 
 จากภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน์” ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
(Vision Communication) 3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 4) การสร้างสัมพันธ์ (Building 
Relationship) 5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 6) สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of 
Mission) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) 

มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน (Clear Vision) 

 
การสื่อสารวิสยัทัศน ์(Vision Communication) 

 
มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

 
การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) 

 
มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 

สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) 
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  2.2.2.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” (Clear Vision) 
  Shead (2017) ให้ความหมายว่า การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ก้าวผ่านข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะสามารถน าสู่การวางแผน และดึงดูดใจ
ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ได้ให้ความหมายวิสัยทัศน์ไว้ว่าคือสิ่งที่ก าหนดทิศทางขององค์กร หากปราศจาก
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะท าให้องค์กรด าเนินงานไปคนละทิศทางหรือมีความหลากหลายในการปฏิบัติ บาง
สิ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กล่าวคือลงทุนมากแต่บรรลุผลน้อย ดังนั้นทักษะของผู้น าจึงมี
ความส าคัญต่อองค์กร ผู้น าจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็ง และมีความเชี่ยวชาญ 
  Zmorenski (2012) ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์คือความคาดหวังความต้องการที่
อยากจะเป็นในอนาคต ฉะนั้นวิสัยทัศน์จึงต้องมีความชัดเจน สามารถมองเห็นภาพ หรือจินตภาพได้ 
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล
อย่างแท้จริง 
  Roach (n.d.) ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์และผู้น าของทีมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะเป็นตัวก าหนดเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้น าจึงต้องตระหนักถึงการก าหนด
วิสัยทัศน์ให้ชัดเจนที่พร้อมจะน าสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์จากความเป็นจริง มี
ความเข้าใจตรงกัน ที่ส าคัญวิสัยทัศน์จะต้องจับใจมีแรงขับสู่การปฏิบัติท าให้เห็นภาพหรือสามารถ
พยากรณ์ภาพในอนาคตได้ และน าสู่การปฏิบัติได้จริง  
  Walters (N.D.) ให้ความหมายว่า มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ การระบุจุดมุ่งเน้นและการ
ปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การปฏิบัติ การ หรือแม้แต่
ทักษะ กระบวนการในการท างาน และการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์การ 
ฉะนั้นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต้องสั้นกระชับและมีเป้าหมายชัดเจน สามารถสร้างแรงจูงใจได้ และก าหนด
หลักการที่ส าคัญเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติทั้งยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  
  Tracy (2017) ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในระดับโลกจากหนังสือที่มียอดขายมาก
ที่สุด The Psychology of Achievement กล่าวว่า “คุณสมบัติของผู้น าที่จะต้องมีโดยทั่วไปคือ การ
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” และให้ความหมายของการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า ความสามารถในการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะต้องสามารถกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะต้องมีความสามารถ
ในการจัดวางบุคคล มีความสามรถในการมอบหมายงาน และสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน 
  Ernst (2016) ให้ความหมายว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนคือศักยภาพของ
ผู้น าที่จะก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะต้องมีลักษณะเฉพาะ มองเห็นภาพ
อนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์การท างานขององค์กร ผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 จากนิยามของมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า หมายถึง 
วิสัยทัศน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องน าทางในการด าเนินงานขององค์กร โดยจะต้องร่วมกันสร้างอยู่บน



32 

พ้ืนฐานที่เป็นความจริง มีความชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน สร้างแรงจูงใจ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์บนพ้ืนฐานที่เป็นความจริง 2) มีความชัดเจน 
3) มีความเข้าใจตรงกัน 4) สร้างแรงจูงใจ 5) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6) สามารถน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  2.2.2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “การสื่อสารวิสัยทัศน์ ”  (Vision 
Communication) 
  Webb (2017) ให้ความหมายว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์ของผู้น าเป็นการแสดงถึงการ
ก าหนดทิศทางอนาคตขององค์กร กล่าวคือผู้น าจะต้องสื่ อสารวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ มีความกระชับ (Message Concise) อีกทั้งควรเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
(Communication Channel) สื่อสารด้วยสื่อที่หลากหลาย (Multimedia Communication) มีการ
ก าหนดการประชุม (Meeting Schedule) เปรียบเทียบการด าเนินงานก่อน-หลัง (Use Metaphor) 
  Shah (2011) ให้ความหมายว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์ เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจ
และความมั่นใจในการท างานร่วมกันก่อนน าวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติ ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ผู้น า
จะต้องเข้าใจในลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล (Understanding Mindset) คือความเข้าใจในแนวคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรม และศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้ร่วมงาน (Learning Style of Its 
Employees) 
  Axner (2016) กล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะตัดสินใจเดินตามคุณจนกว่าเขาจะรู้ทิศทางและ
เป้าหมายที่คุณจะเดินไป” และให้ความหมายของการสื่อสารวิสัยทัศน์ว่าหมายถึง ความสามารถใน
การสื่อสารวิสัยทัศน์เพ่ือดึงดูดใจ (Touch the Chord) สร้างแรงบันดาลใจในการท างานสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน และการเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การคาดหวัง
อนาคตขององค์กรร่วมกัน  
  Tanner (2017) ให้ความหมายว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้น าจะต้อง
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการร่วมมือและความเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการสร้างพันธะ
สัญญาในการท างานร่วมกัน การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เข้าถึงได้ง่ายจะต้องเน้นการย้ าคิดย้ าท า 
(Communicate the Vision With Simplicity and Repetition) มีการสื่อสารสองทาง (Engage 
Employees and Managers in Two-Way Communication) ใช้รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ (Use Multiple Forums to get Their Message Across) การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับการท างาน (Address Obvious Inconsistencies in Behavior) สื่อความหมายด้วย
ภาพอนาคต (Use Verbal Pictures) 
  สถาบัน Impression (2560) เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา
และฝึกอบรมในด้านการพัฒนาการบริการลูกค้าในประเทศอย่างเป็นระบบ ให้ความหมายว่า การ
สื่อสารวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรในองค์กรและทีมงาน โดยผู้น าจะต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร
ออกไปนั้นมีความสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร การสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพคือการสร้าง
ความเข้าใจโดยบอกเล่าเป็นเรื่องราว ค ากล่าวที่เป็นเรื่องราวจะท าให้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและ
จับใจผู้ฟังได้ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ สื่อสารได้หลากหลายช่องทางรวมถึงการสื่อสาร
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เป็นรายบุคคล การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ การสื่อสารไปยังบุคคลอ่ืนนอกองค์กร และวิธีการหนึ่ง
ที่ผู้บริหารที่ประสบผลส าเร็จนิยมกระท าคือ การสร้างการจดจ าด้วยการยกตัวอย่างเปรียบเปรย ค า
ขวัญ หรือคติพจน์ เพ่ือให้จดจ าวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจนสู่การปฏิบัติที่
บรรลุผลได้จริง 
  Dimatteo (2013) ให้ความหมายว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จ าเป็นการสร้างมติ
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมขององค์กร พันธกิจ เป้าหมาย หรือแม้แต่ยุทธวิธีในการด าเนินงาน ดังนั้น
ผู้น าจึงต้องมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยการสร้างโอกาสในการสนทนา และผนวก
เป้าหมายของแต่ละทีมตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  Axiom Institute (2015) เป็นสถาบันเชี่ยวชาญด้านการฝึกการสื่อสารในองค์กร ให้
ความหมายว่า การที่จะน าวิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัตินั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานจะต้องมีความ
เข้าใจตรงกันเสียก่อน สามารถจดจ าวิสัยทัศน์ได้ เชื่อในวิสัยทัศน์ และรู้ว่าจะต้องท าอะไรเพื่อให้บังเกิด
ผล การสื่อสารวิสัยทัศน์จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
เลือกใช้ค า วลีที่สามารถยกตัวอย่างเปรียบเปรยเพื่อสร้างพลังให้เกิดแรงบันดาลใจ หรืออาจจะเลือกใช้
ภาพในการสื่อสารเปรียบเปรยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารเป็นรายบุคคล 
  จากนิยามของการสื่อสารวิสัยทัศน์ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) เพ่ือการวิจัยในครั้ง
นี้ดังนี้ว่า หมายถึงการสร้างความเข้าใจในทิศทางอนาคตขององค์กร การมีมติร่วมกันเพ่ือสร้างพันธะ
สัญญาในการท างาน ก่อให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการสื่อสาร สื่อสารวิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความชัดเจนกระชับ มีรูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลายช่วยให้จดจ าวิสัยทัศน์ได้แม่นย า อาทิเช่น การเลือกใช้ค าในการสร้างสโลแกนของ
องค์กร หรือการเลือกใช้ภาพ เป็นต้น ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้
ตัวบ่งชี้ คือ 1) การสร้างความเข้าใจในทิศทางขององค์กร 2) ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่
เข้าถึงได้ง่าย 3) มีรูแบบการสื่อสารที่หลากหลาย 4) มีมติร่วมกันเพื่อสร้างพันธะสัญญาในการท างาน  
  2.2.2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) 
  Gasca (2013) กล่าวว่า “ความกระตือรือร้นมีคุณค่ามากกว่าการจัดระบบ ผู้น าทาง
ธุรกิจจึงต้องใช้ทุกกระบวนการมาใช้ในการท างาน หากมีความกระตือรือร้นก็จะช่วยให้เอาชนะความ
ท้าทายและไปถึงจุดหมายได้อย่างเหลือเชื่อ” และได้ให้ความหมายของความกระตือรือร้นว่าหมายถึง 
การมีความกระตือรือร้นในการท างานอย่างแท้จริง มีความกระตือรือร้นโดยธรรมชาติ กล่าวคือเรียนรู้
ที่จะสร้างความกระตือรือร้นด้วยวิธีใหม่ ๆ ไม่เห็นแก่ตัว ให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน 
  Thatcher (2012) กล่าวว่า “คุณลักษณะที่ส าคัญที่สุดของผู้น าคือการมองบวกและมี
ความเชื่อว่าสิ่งที่ท านั้นจะสามารถบรรลุผลได้” และให้ความหมายของความกระตือรือร้นว่าหมายถึง 
ความมุ่งมั่นในการท างาน การมีทัศนคติในทางบวก การสร้างขวัญก าลังใจ การให้ความส าคัญกับ
อนาคตโดยการรับผิดชอบร่วมกัน และการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน สร้างพันธะสัญญาการท างานร่วมกัน
อย่างมีเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นที่จะน าองค์กรสู่ความส าเร็จ 
  Hopkin (2016) ให้ความหมายว่า ความกระตือรือร้นคือการสร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคล้อยตาม และได้กล่าวถึงผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นและประสบ
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ผลส าเร็จคือ Simon Sinek ที่ได้เสนอแนวคิดของเขาในรายการ Ted Talk สามารถน าบริษัทประสบ
ผลส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่จนเป็นที่รู้จักจากถ้อยค าที่ว่า People Don’t Buy What You Do, But They 
Buy Why You Do It. ผู้น าจึงต้องสร้างวัฒนธรรมที่กระตือรือร้นและบรรยากาศที่ดีต่อการท างาน 
โดยการให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือที่จะเติบโต คอยชี้แนะ สรรสร้างกระบวนการเพ่ือหาช่องทางที่
จะเติบโต และสร้างบรรยากาศการท างานที่ท้าทาย 
  King and Gandhi (2007) ให้ความหมายว่า ความกระตือรือร้นคือความเข้าใจและ
ความมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพ่ือสร้างพลังอ านาจและสร้างความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย 
ผู้น าในลักษณะนี้จะมีความสามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่กระตือรือร้นและมีพลังขับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวสู่จุดหมายโดยการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน การสร้างงานให้มี
ความหมาย และยกระดับให้คุณค่าในการท างาน  
  Hopkin (2009) ให้ความหมายว่า เป็นทัศนคติ เป็นตัวตัดสินหรือก าหนดทิศทาง ผู้น าที่
มีความกระตือรือร้นคือผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ความกระตือรือร้นเป็น
แรงขับความมุ่งมั่นและพลังสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นพลังที่มาจากภายใน 
  Brodie (2010) กล่าว่า “การเป็นผู้น านั้นจะต้องมีความสามารถที่ท้าทาย เมื่ออยู่ใน
บทบาทของผู้น า ผู้คนจะคาดหวังให้ผู้น าเป็นผู้ก าหนด” และให้ความหมายของการมีความ
กระตือรือร้นว่าหมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ และก าหนดทิศทางในการท างาน ผู้น า
ที่ประสบผลส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีพัฒนาการที่ดี คิดบวก และมีความสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
  Mccann (2011) ให้ความหมายว่า ความกระตือรือร้นเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่
ชี้ให้เห็นถึงระดับความส าเร็จของผู้น า ผู้น าจึงจ าเป็นต้องใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม 
(Emotional Contagion) ดังนั้นผู้น าจึงต้องมีพลัง (Energy) และความมุ่งมั่น (Passion) ที่จะสร้าง
แรงจูงใจด้วยกระบวนการกระตุ้นเชิงบวก ความกระตือรือร้นที่จะโน้มน้าวให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้น า
จะต้องมีอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างรักในสิ่งที่ท า มีความมุ่งมั่น สร้างบรรยากาศที่ดี และ
กระท าตนให้มคีวามกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
  จากนิยามของมีความกระตือรือร้น ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า 
หมายถึง ทัศนคติเชิงบวก และจิตวิทยาในการสร้างแรงบันดาลใจ โดยการโน้มน้าวให้คล้อยตาม
ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการท างาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน ให้ความส าคัญ
และให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 
1) มีความกระตือรือร้น 2) มีความมุ่งมั่น 3) สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน 4) ให้ความส าคัญ
และให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน 
  2.2.2.4 นิยามเชิ งปฏิบัติการและตัวบ่ งชี้ ของ “การสร้ างสัมพันธ์ ”  (Building 
Relationship) 
  Baldoni (2007) ให้ความหมายว่า การสร้างความสัมพันธ์คือการสร้างความร่วมมือ 
และความร่วมมือเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จ ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การวางบทบาทและ
ความสามารถในการแข่งขัน ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดความร่วมมือและเกิด
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ประสิทธิผล การสร้างสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งทักษะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ประสานความร่วมมือ (Connect to Others) มีภาวะความเป็นผู้น า (More on Leadership) เรียนรู้
ที่จะเข้าใจผู้อ่ืน (Learn to Read People) และอ านวยความสะดวกในการท างาน (Put Yourself 
Out There) 
  Manktelow, Swift, Bishop, Mugridge, Robinson, Jackson and Et Al. (n.d.) 
กล่าวว่า “ยิ่งเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับความสุขและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ” 
และให้ความหมายของการสร้างสัมพันธ์ว่าหมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้องค์กรมีศักยภาพและประสบผลส าเร็จ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการท างานจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ร่วมงาน (Trust) รู้จักเคารพและยอมรับผู้อ่ืน (Mutual 
Respect) รับผิดชอบต่อค าพูดและการกระท า (Responsibility for Your Words and Actions) 
สามารถยอมรับในความหลากหลาย (Welcome Diversity) และเปิดโอกาสให้กับตนเองในการ
สื่อสาร (Open Communication) 
  Rapp (2014) กล่าวว่า “การสร้างแรงจูงใจและรักษาอัจฉริยภาพของผู้น าคือการสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น” และให้ความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ว่าหมายถึง การสร้าง
ความร่วมมือ ความร่วมมือคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือคุณภาพของ
ผลงาน ดังนั้นผู้น าจึงต้องมีศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พิเศษในการสร้าง ชี้น า และรักษาเสถียรภาพ
ขององค์กร โดยจะต้องมีความสามารถในการประสาน (Connecting) ผู้ ร่วมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ (Trust) และเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะผู้น าที่ดี
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว (Acclimate) ต่อการเปลี่ยนแปลง และการท างานร่วมกับ
ทีมงานที่มีความหลากหลายและซับซ้อน 
  Schaefer (2015) ให้ความหมายว่า ความสามารถและศักยภาพของผู้น าในการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีในองค์กร ผู้น าคือผู้ที่มีแรงบันดาลใจ มีความสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการวางแผนเพ่ืออนาคตด้วยการสร้างสัมพันธภาพและการบริการสังคม ร่วมก าหนด
ค่านิยมในการท างานร่วมกัน ประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการปรับตัว 
  Barouche, Berkowitz, Evans, Francisco, Freund, Gregory and Et Al. (2016) ให้
ความหมายว่า การสร้างความสัมพันธ์ คือ การสร้างกรอบเพ่ือการจัดการกิจกรรมในชุมชนหรือองค์กร 
การสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Coworkers) หรือแม้แต่
ชุมชน (Communities) ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมายการสร้างสัมพันธ์ที่ดีจึง
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้น าซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อน โดยการให้ความสนใจ
ผู้อ่ืน (Pay Attention to People) เปิดโอกาสการสื่อสาร (Communication Openly) เข้าใจและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน (Appreciate Each Other) มีความยืดหยุ่น (Extend Yourself) เป็นบุคคล
อาสางาน (Volunteer to do Some Work for the Organization) สร้างบรรยากาศที่ท้าทาย 
(Challenge Each Other to do Better) ให้ความส าคัญยืนหยัดเคียงข้างซึ่งกันและกัน (Back Each 
Other When Things Get Tough) 
  จากนิยามของการสร้างสัมพันธ์ ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า 
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หมายถึง ความสามารถและศักยภาพในการประสานความร่วมมือ เรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับผู้อ่ืน 
มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการปรับตัว ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
เพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) ความสามารถในการประสานความร่วมมือ 2) เรียนรู้ที่จะเคารพและ
ยอมรับผู้อ่ืน 3) มีความยืดหยุ่น 4) มีความสามารถในการปรับตัว 
  2.2.2.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีการก าหนดเป้าหมาย” (Goal Setting) 
  Clark (2010) ให้ความหมายว่า การก าหนดเป้าหมายคือ การระบุความต้องการใน
อนาคตที่องค์กรอยากให้เป็น การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก้าวสู่จุดหมาย ฉะนั้นผู้น า
จะต้องมีความเข้าใจและสื่อสารการก าหนดเป้าหมายขององค์กร รวมถึงวิธีการที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือเป็นการบริหารจัดการด้วยวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้น าในการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในองค์กร ตลอดจนกระบวนการก าหนด
เป้าหมาย ซึ่งการก าหนดเป้าหมายจะต้องระบุให้ชัดเจน (Clearly Defining) ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
และจะต้องเกิดจากการระดมสมอง (Brainstorming Session) 
  Doyle (2017) กล่าวว่า “ไม่มีใครจะบรรลุเป้าหมายได้ หากไม่ก าหนดเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจน” และให้ความหมายของการก าหนดเป้าหมายว่าหมายถึง ก าหนดเป้าหมายของชีวิตตนเอง 
และการกระตุ้นให้ผู้อ่ืนสร้างเป้าหมายของตนเอง ส่วนการก าหนดเป้าหมายขององค์กรนั้นจะต้องให้
ความส าคัญโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี และมีการสื่อสาร
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนขององค์กรให้ทุกคนรับรู้และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 
  Bishop (2016) กล่าว่า “ถ้าต้องการจะประสบผลส าเร็จ ก็จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย 
หากไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การก าหนดเป้าหมายไม่ใช่เพียงแต่เป็นการก าหนดทิศทาง 
หากยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ การจะบรรลุเป้าหมายได้นั้ นจะต้องรู้ถึง
วิธีการก าหนดเป้าหมาย” และให้ความหมายของการก าหนดเป้าหมายว่าหมายถึง กระบวนการที่เกิด
จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่ต้องการจะให้บรรลุผลและรวมถึงการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล การ
ก าหนดเป้าหมายจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจ กล่าวคือเป้าหมายนั้นมีความส าคัญอย่างไรต่อองค์กร 
และมีความคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ มีความชัดเจน กล่าวคือสามารถวัดได้ ปฏิบัติได้ มีความเชื่อมโยงกัน
และมีระยะเวลาที่สิ้นสุด ใช้ค าที่ชัดเจน มองเห็นภาพ น าสู่การปฏิบัติ สู่กระบวนการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  Harris (2012) ครูฝึก (Trainer) ของ Kevin Eikenberry Group เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการแก้ไขหรือลดข้อขัดแย้งในการท างานได้เป็นอย่างดี ให้ความหมายของการก าหนดเป้าหมายว่า 
การก าหนดเป้าหมายขององค์กรเป็นการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการก าหนดระดับของเป้าหมายที่แตกต่าง 
กล่าวคือ มีการก าหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง ซึ่ง Harris ได้เสนอให้ก าหนดเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับ A Goal, ระดับ B Goal และระดับ C Goal ระดับ A หมายถึงเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย สร้างแรง
บันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระดับ B หมายถึง เป็นการก าหนดเป้าหมายในระดับกลาง
ที่เชื่อว่าสามารถจะเป็นไปได้ ไม่คาดหวังมากจนเกินไป ระดับ C หมายถึง เป็นการก าหนดเป้าหมายที่
รักษาเสถียรภาพขององค์กร อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารเป้าหมาย เปิดโอกาสให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ซักถามเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และมีการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย มี
ความเสี่ยงน้อยและสามารถเรียนรู้จากความเสี่ยงเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
  Tracy (2012) ให้ความหมายว่า การก าหนดเป้าหมายคือสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
ต่อการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงานและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ท้าทายในการท างาน การก าหนด
เป้าหมายเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานจะต้องมีความชัดเจน (Specific) สามารถวัดได้ 
(Measurable) สามารถบรรลุผลได้ (Achievable) สัมผัสได้จริง (Realistic) และมีขอบเขตระยะเวลา
ในการด าเนินงาน (Time-Bounded) 
  จากนิยามของมีการก าหนดเป้าหมาย ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้
ดังนี้ว่า หมายถึงการระบุความต้องการในอนาคตที่องค์กรอยากจะเป็น ซึ่งการก าหนดเป้าหมาย
จะต้องระบุเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถวัดและบรรลุผลได้จริง 
และมีขอบเขตระยะเวลาในการท างาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 2) มีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 3) สามารถวัด
และบรรลุผลได้จริง 4) มีขอบเขตระยะเวลาในการท างาน 
  2.2.2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างค่านิยมในการท างาน” (Values of 
Mission) 
  Webb (2011) ให้ความหมายว่า ค่านิยมเป็นสิ่ งส าคัญในการสร้างและคงไว้ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของผู้น า เป็นการสร้างและสื่อให้เห็นถึงความมีภาวะผู้น า เป็นหลักปฏิบัติในการท างาน 
โดยการให้อิสรภาพ กล่าวคือ ให้อิสรภาพทางความคิดและการกระท า มีความรับผิดชอบ และมีความ
ไว้วางใจในตนเองและผู้อ่ืน 
  Lucas (2017) ให้ความหมายว่า ค่านิยม คือ หลักการด าเนินชีวิตและรวมถึงค่านิยม
หลักในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ในฐานะผู้น าผู้ที่มีบทบาทคอย
ชี้แนะและอ านวยความสะดวกให้กับผู้อ่ืนในการท างาน ค่านิยมจึงเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะและ
สมรรถนะของผู้น า การสร้างความแตกต่าง (Making a Different) ซึ่งผู้น าจะต้องกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝนและฝึกปฏิบัติการสร้างค่านิยมที่ดีในการท างาน มีธรรมาภิบาล (Integrity) โดย
จะต้องค านึงถึงความเชื่อและค่านิยมของคนในองค์กร สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติเชิงบวก มีความ
จริงใจ (Authenticity) ซึ่งเป็นหลักของความเชื่อมั่น ความโปร่งใส ความเชื่อ และการกระท า มีความ
กล้าหาญ (Courage) ใฝ่บริการ (Service) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) และมีความเฉลียว
ฉลาด (Wisdom) 
  Heathfield (2016) กล่าวว่า “ผู้น ารู้ดีว่าค่านิยมที่ดีคืออะไร และผู้น ามักจะตระหนักถึง
ความส าคัญของคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน” และให้ความหมายของค่านิยมว่าหมายถึง การ
กระท าที่เป็นแบบอย่าง ผู้น าที่เป็นเลิศจะแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารค่านิยมในการปฏิบัติงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้น าจะต้องแสดงหรือกระท าให้เป็นแบบอย่าง รวมถึง
การเขียนหรือการก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือเป็นการเสริมแรงและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  Kaufman (2005) ให้ความหมายว่า ค่านิยมจะเป็นตัวก าหนดมาตรฐานของหน่วยงาน
ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ค่านิยมคือตัวบ่งบอกลักษณะเฉพาะตัว
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และวัฒนธรรมขององค์กร เป็นพ้ืนฐาน มีรูปแบบเฉพาะ และเป็นการเสริมแรง จะท าให้หน่วยงาน
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ค่านิยมที่ดีจะต้องมีการคัดสรรที่ชัดเจน ตั้งค่านิยม
ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งจะช่วยก าหนดทิศทางได้ถูกต้อง เชื่อมโยงกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ ระบุค่านิยมให้ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ และค่านิยมจะต้องมีความสัมพันธ์
กับกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากกลยุทธ์คือแผนด าเนินงานที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผล 
  Jeffrey (2014) ให้ความหมายว่า ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์แห่งธุรกิจ เป็นตัว
บ่งบอกถึงจุดยืน ข้อโดดเด่น ความคาดหวัง พฤติกรรมที่พึงประสงค์และทักษะขององค์กร ค่านิยมของ
องค์กรจึงเปรียบได้เช่นเดียวกับวัฒนธรรมขององค์กร การสร้างค่านิยมคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร การก าหนดคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในองค์กร เป็นตัว
ชี้น าการตัดสินใจ เป็นตัวกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างแรงดึงดูดใจ เข้าถึงการปฏิบัติการของ
องค์กร ป้องกันการเกิดข้อขัดแย้ง พัฒนานวัตกรรม สร้างคุณค่า ก่อให้เกิดการบริการที่ดี และดึงดูด
ลูกค้า 
 จากนิยามของสร้างค่านิยมในการท างานตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นว่านิยามท่ี Kaufman (2005) ก าหนดนั้นมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสาระในนิยามของบุคคล
อ่ืน จึงก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) เพ่ือการวิจัย
ในครั้งนี้ว่า หมายถึง ตัวก าหนดมาตรฐานของหน่วยงานที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้น ๆ ค่านิยมคือตัวบ่งบอกลักษณะเฉพาะตัวและวัฒนธรรมขององค์กร เป็นพ้ืนฐาน มี
รูปแบบเฉพาะ และเป็นการเสริมแรง ที่ท าให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่
รุ่น ค่านิยมที่ดีจะต้องมีการคัดสรรที่ชัดเจน ตั้งค่านิยมที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร ซึ่ง
จะช่วยก าหนดทิศทางได้ถูกต้อง เชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ ระบุค่านิยมให้ชัดเจนเพ่ือเป็นตัว
ช่วยในการตัดสินใจ และค่านิยมจะต้องมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากกลยุทธ์คือแผน
ด าเนินงานที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการ
วัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการคัดสรรที่ชัดเจน 2) แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร 3) ระบุ
ค่านิยมท่ีชัดเจน 4) มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ ใน 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear 
Vision) 2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) 3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
4) การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) 5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 6) สร้าง
ค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ
และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีวิสัยทัศน”์ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
(Clear Vision) 

วิสัยทัศน์ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องน าทาง
ในการด า เนินงานขององค์กร โดย
จะต้องร่วมกันสร้างอยู่บนพื้นฐานท่ีเป็น
ความจริง มีความชัดเจน มีความเข้าใจ
ตรงกัน  สร้ า งแร งจู ง ใจ  เชื่ อม โยง
ยุทธศาสตร์ ในการด า เนินงานและ
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

1) ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์บน
พื้นฐานท่ีเป็นความจริง  
2) มีความชัดเจน  
3) มีความเข้าใจตรงกัน 
4) สร้างแรงจูงใจ 
5) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 
6) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง 

การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
(Vision 
Communication) 

การสร้างความเข้าใจในทิศทางอนาคต
ขององค์กร การมีมติร่วมกันเพื่อสร้าง
พันธะสัญญาในการท างาน ก่อให้เกิด
ความมั่นใจในการด าเนินงานให้บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย  โ ด ย ผู้ น า จ ะ ต้ อ ง มี
ความสามารถในการสื่อสาร สื่อสาร
วิสัยทัศน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีความชัดเจน
ก ร ะ ชั บ  มี รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี
หลากหลายช่วยให้จดจ าวิสัยทัศน์ได้
แม่นย า อาทิเช่น การเลือกใช้ค าในการ
สร้างสโลแกนขององค์กร หรือการ
เลือกใช้ภาพ  

1) การสร้ างความเข้ า ใจใน
ทิศทางขององค์กร  
2) ความสามารถในการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้ง่าย 
3) มี รู ป แ บบ ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี
หลากหลาย 
4) มีมติร่วมกันเพื่อสร้างพันธะ
สัญญาในการท างาน 

มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 

ทัศนคติเชิงบวกและจิตวิทยาในการ
สร้างแรงบันดาลใจ โดยการโน้มน้าวให้
คล้อยตามก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความมุ่ งมั่น สร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างาน ให้
ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน 

1) มีความกระตือรือร้น  
2) มีความมุ่งมั่น  
3) สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การท างาน  
4) ให้ความส าคัญและให้คุณค่า
กับผู้ร่วมงาน 

การสร้างสัมพันธ์ 
(Building 
Relationship) 

ความสามารถและศักยภาพในการ
ประสานความร่วมมือ เรียนรู้ ท่ีจะ
เคารพและยอมรับผู้อื่น มีความยืดหยุ่น 
และมีความสามารถในการปรับตัว 

1) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ในก า ร
ประสานความร่วมมือ  
2) เ รี ย น รู้ ท่ี จ ะ เ ค า ร พ แ ละ
ยอมรับผู้อื่น  
3) มีความยืดหยุ่น 
4) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ในก า ร
ปรับตัว  
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีการก าหนดเป้าหมาย 
(Goal Setting)  

การระบุความต้องการในอนาคตที่
องค์กรอยากจะเป็น ซึ่ งการก าหนด
เป้าหมายจะต้องระบุเป้าหมายที่ชัดเจน 
มีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
สามารถวัดและบรรลุผลได้จริง และมี
ขอบเขตระยะเวลาในการท างาน 

1) ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
2) มีการสื่อสารเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์  
3) สามารถวัดและบรรลุผลได้
จริง  
4) มีขอบเขตระยะเวลาในการ
ท างาน 

ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม ใ นก า ร
ท างาน 
(Values of Mission) 

ตัวก าหนดมาตรฐานของหน่วยงานที่
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น ๆ ค่านิยมคือตัวบ่ง
บอกลักษณะเฉพาะตัวและวัฒนธรรม
ขององค์กร เป็นพื้นฐาน มีรูปแบบเฉพาะ 
และเป็นการเสริมแรง ที่ท าให้หน่วยงาน
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง
จากรุ่นสู่รุ่น ค่านิยมที่ดีจะต้องมีการคัด
สรรที่ชัดเจน ตั้งค่านิยมที่แสดงให้เห็นถึง
บทบาทที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งจะช่วย
ก าหนดทิศทางได้ถูกต้อง เชื่อมโยงกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ระบุค่านิยมให้
ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ 
และค่านิยมจะต้องมีความสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากกลยุทธ์คือ
แผนด าเนินงานที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติให้
บรรลุผล 

1) มีการคัดสรรที่ชัดเจน  
2) แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ 
ส าคัญขององค์กร  
3) ระบุค่านิยมที่ชัดเจน  
4) มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
ขององค์กร 
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 2.2.3 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” (Collaborative) 
  2.2.3.1 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ”ตามทัศนะของ Archer and 
Cameron 
  Archer and Cameron (2013) กล่าวว่าผู้น าที่ยอมเสียสละเวลาเพ่ือสร้างความร่วมมือ
มีแนวโน้มที่จะจัดการความขัดแย้งหรือควบคุมสถานการณ์ ได้ดี คุณลักษณะของผู้น าสร้างความ
ร่วมมือประกอบด้วย 1) มีความเป็นกลาง (Mediation) มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 2) มีความสามารถในการ
จูงใจ (Influence) มีความเข้าใจบุคคล และวัฒนธรรมในองค์กร มีอิทธิพลในการโน้มน้าว ชักจูงให้
บรรลุผล 3) สร้างความสัมพันธ์ (Engaging Others) มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสื่อสารที่ชัดเจน และการร่วมกันตัดสินใจ 
  2.2.3.2 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Chrislip 
  Chrislip (2010) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย (Achieve the Goal Through Collaboration) ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
เป้าหมายจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กร 2) เปิดใจ (Openness) รู้จักฟังผู้อ่ืน ฟังด้วย
ความตั้งใจเพ่ือที่จะให้เข้าใจถึงทัศนคติของผู้ อ่ืน (Listen Carefully to Understand Others’ 
Perspectives) 3) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) มีความเป็นกลาง แก้ปัญหาแบบ ชนะ-
ชนะ (Look for Win-Win Solutions to Meet Shared Interests) 4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
การบังคับให้ท าผลที่เกิดขึ้นจะน้อย ผู้น าจึงต้องกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการท างานมากกว่าการบังคับ
ให้ท า (Use Pull More Than Push) 5) คิดเชิงกลยุทธ์ (Thinking Strategically)  
  2.2.3.3 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Ricci and Wiese 
  Ricci and Wiese (2011) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่สร้างความร่วมมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย 1) น่าเชื่อถือ (Authentic) การสร้างความร่วมมือที่ประสบผลส าเร็จ
นั้น ผู้น าจ าเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบต่อองค์กร ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารเพ่ือการ
ขับเคลื่อนองค์กร 2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Pursue Transparent Making Decision) การ
ตัดสินใจเป็นการเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา ดังนั้นการตัดสินใจจะต้องมีข้อมูลและ
กระบวนการที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ให้สมาชิกในองค์กรรู้บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของ
ตนเอง 3) ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources) การน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง (View Resources As Instruments of Action, Not as Possessions) 4) 
สร้างขวัญและก าลังใจ (Reward People) การให้ขวัญก าลังใจ เป็นการกระตุ้น จูงใจให้เกิดการ
ท างาน  บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3.4 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Jartese 
  Jartese (2013) กล่าวว่าผู้น าสร้างความร่วมมือเป็นผู้น าที่เข้าถึงกระบวนการท างาน มี
ความสามารถในการสร้างทีม สร้างความร่วมมือ และสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ในการท างาน คุณลักษณะ
พิเศษของผู้น าแบบสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) ให้อ านาจ (Power) ผู้น าแบบสร้างความ
ร่วมมือเชื่อว่าการให้อ านาจในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ ร่วมท างานและร่วมแก้ปัญหา 2) ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Open Information Sharing) การเปิดใช้
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ข้อมูลร่วมกันเป็นหลักส าคัญ (Cornerstone) ประการหนึ่งของผู้น าแบบสร้างความร่วมมือ เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กร 3) 
ร่วมตัดสินใจ (Idea Generation) ศาสตร์ของการสร้างความร่วมมือคือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอ
ความคิด การระดมสมอง (Brainstorming) ท าให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง (Different Perspectives) 
และท าให้เข้าใจตรงกันอย่างลึกซึ้ง (Unique Insight) 4) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ผู้น าแบบสร้างความร่วมมือจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมกันแก้ปัญหา และเอ้ือ
ต่อการท างาน 5) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการ
จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Access to 
Corporate Resources; Time, Money, Materials) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ให้บทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) การให้บทบาทและความรับผิดชอบต่อการท างาน 
7) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา (Resolving Issue) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้น าสามารถ
วิเคราะห์และจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มองเห็นสาเหตุและข้อขัดแย้งที่แท้จริง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด 8) กระบวนการปฏิบัติ งานและการสะท้อนผล (Performance and 
Feedback) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share Knowledge) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share 
Experience) เพ่ือพัฒนาและสร้างโอกาสในการท างาน 
  2.2.3.5 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Miller and Miller 
  Miller and Miller (2007) กล่าวว่าการสร้างความร่วมมือนั้นเป็นรูปแบบที่ทันสมัย 
เป็นการเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะของผู้น าและความสามารถของผู้น า ซึ่งประกอบด้วย 1) มีการ
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Vision and Goals) 2) ให้บทบาทในการ
ท างานของบุคลากร (Formalized Roles for Participants) 3) ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Sharing 
of Power and Decision-Making) 4) ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Joint Resources) 
  2.2.3.6 องค์ประกอบของการสร้างความร่วมมือ ตามทัศนะของ Vora 
  Vora (2014) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าในการสร้างความร่วมมือ ดังนี้ 1) 
มีเป้าหมายร่วมกัน (Focused on Results) ผู้น าจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ผลผลิต หรือแม้แต่ผลประโยชน์ขององค์กร 2) รู้จักตนเอง (Know Self) ผู้น าที่ดี
จะต้องน าตนเองได้ก่อนที่จะน าผู้ อ่ืน (They Lead Their Own Selves Before Leading Others) 
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนจะต้องตอบสนองทันที การสร้างความร่วมมือจึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นที่
วัตถุประสงค์ การสร้างความสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรับรู้ 3) ให้อ านาจ 
(Power) การสร้างความร่วมมือในการท างานคือการกระจายอ านาจ (Decentralize) และการให้ทุก
คนเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน (Everyone Owns the Final Outcome) 4) รับฟังผู้อื่น (Listen) การ
รับฟังผู้อ่ืนจะท าให้เข้าถึงผู้ร่วมงาน เข้าใจถึงความต้องการ และได้รับความไว้วางใจของผู้ ร่วมงาน 5) 
ใจกว้าง (Generous) ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมรับผิดและรับชอบ 6) การสร้างสมดุลทั้งการท างานและ
สัมพันธภาพ (Balance Tasks and Relationships) คือการเลี่ยงความขัดแย้ง เป็นการบริหารที่
มุ่งเน้นคนและผลงาน 
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  2.2.3.7 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Mohr 
  Mohr (2012) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าในการสร้างความร่วมมือ ดังนี้ 1) สร้าง
แรงจูงใจที่สมดุล (Balanced Motivations) 2) ให้ อิสระ (Not Control) 3) มีทักษะเชื่อมโยง
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน (Transferable Skills) 4) มีภาวะผู้น าแบบคิดนอก
กรอบ (Horizontal Leadership) 5) น่าเชื่อถือ (Trusted) ท้าทาย (Challenge) สร้างบรรยากาศที่
น่าเชื่อถือ (Trust) และเชื่อมั่น (Security) กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเปิดรับความเสี่ยง (Encouraging 
Employees to Takes Risks) 6) มีองค์ความรู้  (Contextual Intelligence) การประสานงานใน
องค์กร ผู้น าจะต้องมีความฉลาดทางปัญญาและมีความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
แต่ละหน่วยงาน อาทิเช่นวัฒนธรรม ภาษา และตัวชี้วัดการท างาน (Performance Indicators) 7) 
เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Openly Share Information) ผู้น าจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ร่วมงาน ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน และความคล่องตัวในการท างาน  8) มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา (Constructive Conflict) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอแนวคิดย่อมก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ผู้น าจึงต้องมีบทบาทในการปรับจูนความคิด แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 9) มีไหวพริบ (Intellectual Thread) ผู้น าจะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่จ าเพาะ 
เข้าใจปัญหาในแต่ละภาคส่วนขององค์กร มีความสามารถและความรอบรู้เชี่ยวชาญมองปัญหาได้
หลายแง่มุม 10) สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง (Strong Network) ผู้น าจะต้องให้ความส าคัญในการสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็งแม้กระทั่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงานในองค์กร 
  2.2.3.8 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Mccrory 
  Mccrory (2015) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าสร้างความร่วมมือ ดังนี้ 1) การให้
อ านาจ (Power) การให้อ านาจตัดสินใจในการท างาน 2) เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรู้ (Openly Share Information and Knowledge) 3) ส่งเสริมให้เกิดการคิด (Encourage 
Suggestions and Ideas) 4) ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร ร ะดมสมอง  (Facilitate Brainstorming) 5) มี
ความสามารถในการบริหารเวลาและทรัพยากร (Enable Allocating Time and Resources) 6) ให้
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ (Allow Roles and Responsibility) 7) มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา (Seek to Uncover the Root Causes) 8) มีการสะท้อนผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(Ongoing Feedback) 
  2.2.3.9 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Hymes 
  Hymes (2014) กล่าวว่าการสร้างความร่วมมือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างโอกาส และ
การพัฒนาองค์กร ผู้น าสร้างความร่วมมือมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (Team 
Focused) มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 2) ใจกว้าง (Generous) ผู้น าที่ดี 3) ใฝ่
เรียนรู้ (Curious) ผู้น าสร้างความร่วมมือมักจะมองลึกถึงแก่นของปัญหาอย่างแท้จริง 4) มีความ
กตัญญู (Appreciative) ผู้น าสร้างความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมจะชื่นชม แสดงความขอบคุณของการ
ร่วมมือท างานอย่างจริงใจ และให้ความไว้วางใจผู้ร่วมงานในการท างาน 5) เป็นผู้ฟังที่ดี (Listen To 
Understand) ผู้น าสร้างความร่วมมือที่ดีจะต้องฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ผู้ร่วมงานพูดหรือเสนอเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน 6) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Group Goal Setting) การสร้างความมั่นใจ
ร่วมมือในการท างานด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 7) เชื่อมต่อ



44 

โอกาส (Connect the Dot) 8) น่าเชื่อถือ (Trusting) การท างานที่จะประสบผลส าเร็จนั้น ผู้น า
จะต้องสร้างความไว้วางใจและเชื่อใจผู้ร่วมงาน (Give and Expect Trust) 9) สร้างความสัมพันธ์ 
(Build Relationship) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักและให้ความส าคัญกับทุกคนในองค์กร ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายภายนอกองค์กร 10) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ (Diplomatic) ผู้น าสร้างความร่วมมือ
ที่ยอดเยี่ยมเปรียบเสมือนนักการทูต รู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Great at Managing Both Up and Down) 
  2.2.3.10 องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” ตามทัศนะของ Hill 
  Hill (2016) กล่าวถึงภาวะผู้น าสร้างความร่วมมือนั้นมีฐานมาจากการบริการเพ่ือน
ร่วมงานในองค์กรหรือสังคม คุณลักษณะของผู้น าสร้างความร่วมมือประกอบด้วย 1) มีการแก้ปัญหา
และตัดสินใจร่วมกัน (Collaborative Problem-Solving and Decision-Making) บทบาทขอผู้น า
ในการแก้ปัญหาคือการให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพิจารณาและตัดสินใจร่วมกัน 2) เปิดใจ (Openness) 
ผู้น าต้องให้ความส าคัญต่อเพ่ือนร่วมงานในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 3) มีกระบวนการในการ
ท างาน (Process) ผู้น ามีบทบาทหรือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการท างาน ไม่ใช่การชี้น า แต่เกิด
จากการวางแผนร่วมกัน 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างความ
ร่วมมือ จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ที่  4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.1-2.2.10 แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.4  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “การสร้างความร่วมมือ” 
 

องค์ประกอบของการสร้างความร่วมมือ 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

 

2.2
.10

 

รว
ม 

1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making)           5 
2. ให้อ านาจ (Empower)           4 
3. เปิดใจ (Openness)           4 
4. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal)           4 
5. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)           4 
6. สร้างแรงจูงใจ (Motivation)           3 
7. สร้างความสัมพันธ์ (Engaging Others)           3 
8. ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Open Information Sharing)           3 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Problem Solving)           3 
10. ให้บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibilities)           3 
11. น่าเชื่อถือ (Authentic)           3 
12. กระบวนการปฏิบัติงานและการสะท้อนผล (Performance and 
Feedback) 

          3 

13. ใจกว้าง (Generous)           2 
14. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)           2 
15. คิดเชิงกลยุทธ์ (Thinking Strategically)           1 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการสร้างความร่วมมือ 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

 

2.2
.10

 

รว
ม 

16. สร้างขวัญและก าลังใจ (Reward People)           1 
17. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา (Resolving Issue)           1 
18. รู้จักตนเอง (Know Self)           1 
19. มีทักษะเชื่อโยงความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน 
(Transferable Skills) 

          1 

20. มีภาวะผู้น าแบบคิดนอกกรอบ (Horizontal Leadership)           1 
21. มีองค์ความรู้ (Contextual Intelligence)           1 
22. มีไหวพริบ (Intellectual Thread)           1 
23. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง (Strong Network)           1 
24. ส่งเสริมให้เกิดความคิด           1 
25. ใฝ่เรียนรู้           1 
26. มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม            1 
27. มีความกตัญญู           1 
28. เชื่อมต่อโอกาส           1 
30. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์           1 
รวม 3 5 4 8 4 6 10 8 10 3 61 
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 จากตารางที่  2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ พบว่ามี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 30 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่  4 ขึ้นไป) เพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) 
 2. ให้อ านาจ (Empower) 
 3. เปิดใจ (Openness) 
 4. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) 
 5. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “สร้างความร่วมมือ” ดังภาพที่ 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดของ “การสร้างความร่วมมือ” 
 จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดของ “การสร้างความร่วมมือ” ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย  1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative 
Decision-Making) 2) ให้อ านาจ (Empower) 3) เปิดใจ (Openness) 4) มีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน (Shared Goal) 5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความร่วมมือ 
(Collaborative) 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(Collaborative Decision-making) 

ให้อ านาจ 
(Empower) 

เปิดใจ 
(Openness) 

มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
(Shared Goal) 

ความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร 
(Resource Allocation) 
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  2.2.4.1 นิยามเชิ งปฏิบัติ การและตั วบ่ งชี้ ของ  “มีส่ วนร่ วมในการตัดสิน ใจ” 
(Collaborative Decision-Making) 
  Warner (2012) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร เป็นกุญแจส าคัญในการร่วมกันก าหนดทางเลือกหรือ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน ดังนั้นในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผู้น าจึงต้อง
ก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือกลุ่มบุคคลส าคัญ (Key Man) ที่มีศักยภาพหรือได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ของการท างานในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางของ
องค์กรและน าสู่การปฏิบัติโดยการให้บทบาทกับบุคลากรในองค์กรร่วมรับผิดชอบและเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 
  Gleeson (2012) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจมีความส าคัญต่อบทบาทภาวะของผู้น า 
ผู้น าจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างทางเลือกด้วยการ
เสนอความคิด แนวคิด เพ่ือหาข้อยุติ โดยวิธีการน าข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ ให้ออก
เสียงหรือมติในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร 
  Hassen (2016) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะน าองค์กรสู่
ความส าเร็จมากยิ่งกว่าแผนกลยุทธ์หรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้าง ค่านิยมขององค์กรและพฤติกรรมของผู้น า
ที่คาดหวั งจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจ และเ อ้ือให้ เกิดการมีส่ วนร่ วม 
(Collaborative) กล่าวคือผู้น าร่วมปรึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การออกเสียงมติ 
(Consensus) หรือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้อ านาจในการตัดสินใจ (Delegated) และผู้น าเป็น
ผู้ตัดสินใจ (Directive) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่คับขันหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  Stoner (2015) ให้ความหมายว่า การด าเนินงานขององค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นเกิด
จากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร ผู้น าจึงต้องให้ความส าคัญและให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้น าจะต้องมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ หาก
ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอาจจะมีผลถึงความล่าช้าต่อการท างาน ดังนั้นผู้น าจึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้มีส่วนร่วม โดยให้บทบาทในการท างาน 
  Weinberg (1999) กล่าวว่า “การตัดสินใจที่ผิดพลาดมักเกิดจากขาดภาวะความเป็น
ผู้น า มีกระบวนการแก้ปัญหาที่ผิดพลาด ทีมงานไม่เข้มแข็ง ขาดความร่วมมือ ในกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง ขาดความเชื่อมั่น ลดความสามารถในการ
แข่งขันและการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ” และได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ว่า หมายถึง การให้การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหา การก าหนดเกณฑ์การประเมินและการสร้างทางเลือก การเลือกข้อมูลที่เชื่อถือได้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการ  
 จากนิยามของมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) เพ่ือ
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การวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง การสร้างบรรยากาศ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
และการสร้างทางเลือกในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและการสร้างทางเลือก  
  2.2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ให้อ านาจ” (Empower) 
  Kokemuller (2017) ให้ความหมายว่า การให้อ านาจเป็นกระบวนการมอบอ านาจ
ให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าแผนกในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับภาวะความเป็นผู้น า
ในศตวรรษท่ี 21 ผู้น าจึงต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ฝึกหรือสร้างทักษะการบริหารจัดการให้กับผู้ร่วมงาน 
โดยการมอบหมายงานให้ท า (Delegation) การใช้หลักบริหารตามทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y การให้
อ านาจในการด าเนินการเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กร (Empowerment Benefits) และการ
พิจารณาถึงความเหมาะสม (Consideration) 
  Grimsley (2017) ให้ความหมายว่า การให้อ านาจคือการให้บทบาทและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการให้อ านาจกับผู้บริหารระดับล่างใน
องค์กรในการวิเคราะห์หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้าของ 
  Woods (2017) ให้ความหมายว่า การให้อ านาจเป็นหลักในการบริหารจัดการที่ท า
ให้ผลผลิตสูงขึ้นและสร้างความพึงพอใจในการท างาน เป็นการบริหารที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้ถึง
ข้อมูลสารสนเทศและให้โอกาส ขณะเดียวกันก็ให้อ านาจในการรับผิดชอบต่อผลผลิตหรือการ
ด าเนินการขององค์กร เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน โดยผู้น า
มอบหมายหรือให้อ านาจการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผลการด าเนินงาน และให้บทบาทในการประสานการท างาน  
  Hendricks (2014) ให้ความหมายว่า การที่ผู้น าให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินงาน มีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์กระบวนการในการท างานมากกว่าที่จะตัดสินใจ ดังนั้น
การให้อ านาจในการปฏิบัติงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับผู้น าในการบริหารงาน โดยการให้มี
การสะท้อนผลการท างานว่าสิ่งที่ด าเนินการนั้นมีทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ การสร้างภาวะความเป็นผู้น า
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างบรรยากาศที่ท้าทายและการสร้างโอกาส การเคารพในข้อจ ากัดของ
แต่ละคน มีความยืดหยุ่น และให้โอกาสในการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจโดยไม่ต้องก ากับดูแลทุกเรื่อง 
  Cucuzza (2011) ให้ความหมายว่า การให้อ านาจคือการมอบอ านาจ ซึ่ ง เป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารสูงสุดกระจายอ านาจในการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับล่าง/หัวหน้ากลุ่ม
งาน/หัวหน้าแผนก ในการตัดสินใจหรือด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการให้อ านาจกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
การให้อิสระในการตัดสินใจ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถด าเนินงานได้ด้วยตนเองและคอยให้การ
สนับสนุน 
  Allan (2016) ให้ความหมายว่า การให้อ านาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จ เป็นกระบวนการมอบหมายงานและให้ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจในภาระงานที่
รับผิดชอบกับผู้ร่วมงานระดับแนวหน้า (Front-Line Employees) หรือผู้บริหารระดับล่าง หัวหน้า
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กลุ่มงานหรือหัวหน้าแผนก เป็นการให้อ านาจด้านจิตวิทยา การสร้างความมั่นใจในศักยภาพของ
ตนเอง มี 4 ประการ คือ ประการแรกรู้ว่างานมีความส าคัญ ประการที่สองรู้ถึงผลประโยชน์ของการ
กระจายอ านาจ ประการที่สามรู้ถึงความสามารถหรือศักยภาพของตนเอง ประการสุดท้ายรู้ถึง
อิสรภาพในการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจ และพฤติกรรมการให้อ านาจของผู้น า กล่าวคือการที่
ผู้น าให้อ านาจกับบุคลากรในองค์กร การแสดงออกของผู้น าหรือวิธีการที่ผู้น าให้อ านาจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มี 6 ประการ คือ ประการแรกการกระจายอ านาจ ประการที่สองให้ความรับผิดชอบ 
ประการที่สามให้ตัดสินใจด้วยตนเอง ประการที่สี่ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ประการที่ห้าให้การ
ฝึกฝนสมรรถนะ และประการสุดท้ายสอนหรือชี้แนะเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการท างาน 
 จากนิยามของให้อ านาจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของให้อ านาจ (Empower) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า หมายถึง การมอบอ านาจ การ
ให้บทบาทและมอบหมายงานที่รับผิดชอบ ให้อ านาจในการตัดสินใจ และวิเคราะห์หรือพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด 
ได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มอบหมายงานที่รับผิดชอบ 2) การให้อ านาจตัดสินใจ 3) การให้อ านาจในการ
วิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.2.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “เปิดใจ” (Openness) 
  Oestreich (2005) ให้ความหมายว่า การยอมรับข้อมูล แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
รวมถึงการคิดและท าในสิ่งใหม่ ๆ จากที่เคยกระท าหรืองานประจ า ท าให้ได้รับรู้และมีมุมมองที่
แตกต่าง สามารถลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือในการท างาน ดังนั้นการเปิดใจจึงท าให้ได้
เรียนรู้ถึงความแตกต่างในบทบาท ภาระหน้าที่ อ านาจ สถานภาพหรือภูมิหลัง และวัฒนธรรมของแต่
ละบุคคล เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรม ความรู้ความสามารถ การปรับตัวและการเคารพซึ่ง
กันและกัน และได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าการเปิดใจเป็นกระบวนการด้านจิตวิทยา และความรู้สึก เป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงทั้งความบอบบางและความแข็งแกร่ง ซึ่งผู้น าจะต้องตระหนัก รับฟัง สืบค้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการด าเนินงานในองค์กร 
  Novak (n.d.) ให้ความหมายว่า การเปิดใจเป็นคุณลักษณะที่โดเด่นของผู้น าในการ
ประเมินสถานการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือกระบวนการคิดใหม่ ๆ ผู้น าที่เปิดใจจะสามารถ
สร้างทีมงานที่หลากหลาย เป็นผู้ที่มีความฉลาด เข้าใจสถานการณ์ รอบคอบและสร้างสรรค์ มี
จิตวิทยาในการสร้างบรรยากาศในการท างาน มีการกระจายอ านาจเพ่ือการตัดสินใจ ให้โอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ยืดหยุ่น ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน 
  Heimann (2013) ให้ความหมายว่า การเปิดใจเป็นการสื่อสารที่ให้ได้รับรู้ถึงความมีสติ 
และความตระหนักต่อการสร้างบรรยากาศที่น่าเชื่อถือของผู้ร่วมงาน คุณลักษณะของผู้น าเปิดใจ
ประกอบด้วย การเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงของตนเอง มีความเต็มใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ลดความเป็นอัตตาของตนได้ และสามารถเปิดใจเพื่อสร้างทางเลือก 
  Fagan (2014) ให้ความหมายว่า เป็นความฉลาดแต่เป็นความฉลาดที่ตกผลึกอัน
เนื่องมาจากอ่านมาก ฟังมาก ดังนั้นผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้น าที่กล้าเปิดใจ กล่าวคือให้อิสระในการคิด
และการแก้ไขปัญหาในการท างาน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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  Williams (2013) ให้ความหมายว่า การเปิดใจคือการยอมรับฟังผู้อ่ืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้า
ทายส าหรับผู้น าหลาย ๆ คน เนื่องจากการยอมรับในสิ่งใด ๆ นั้น จะต้องคิดทบทวน และใคร่ครวญให้
ดี การเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ จะเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงความจริงและได้รับผลประโยชน์จาก
ธุรกิจหรืองานที่ท า ดังนั้นผู้น าที่ดีจึงต้องฟังให้มากพูดให้น้อย (Listen More Than You Talk) 
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่กะทันหัน (Avoid Making Snap Decision) ให้การขอบคุณส าหรับค าแนะน า
จากผู้ร่วมงาน (Thank People for Their Suggestion) เปิดเผย (Encourage Frankness) และ
สร้างโอกาส (Hunt for New Opportunities) 
 จากนิยามของเปิดใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของเปิดใจ (Openness) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า หมายถึง ความเต็มใจและยอมรับฟัง
ผู้อ่ืน ยอมรับข้อมูล แนวคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และสามารถเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงของตนเอง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
เพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความเต็มใจและยอมรับฟังผู้อื่น 2) ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง 3) การเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงของตนเอง 
  2.2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน” (Shared 
Goal) 
  Cren (2016) ให้ความหมายว่า การก าหนดทิศทางและจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจน สามารถ
ด าเนินตามแนวทางของแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นการก าหนดเป้าหมายจึงเป็นการป้องกัน
การปฏิบัติการที่ไม่ชัดเจน แต่เนื่องจากการด าเนินงานขององค์กรนั้น มีความจ าเป็นที่จะสร้างความ
ร่วมมือและประสานการท างานร่วมกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าต้องให้โอกาสผู้ร่วมงานรู้และเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส และสื่อสารเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน 
  Rouse (2014) ให้ความหมายว่า เป้าหมายขององค์กรเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ น ามาบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุผลที่คาดหวังและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความพยายามในการ
ปฏิบัติงานของทีมงาน ดังนั้นผู้น าจะต้องสื่อสารเป้าหมายขององค์กรให้กับผู้ร่วมงานได้รับรู้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือการก าหนดหรือมอบหมายภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานสู่จุดหมาย และกระจายอ านาจใน
การท างานเพ่ือสร้างความตระหนักและร่วมรับผิดชอบ 
  Lauby (2014) ให้ความหมายว่า การก าหนดเป้าหมายขององค์กรเป็นการก าหนดความ
ต้องการและเป็นการสร้างความม่ันใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการก าหนดเป้าหมายขององค์กรจึง
ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การให้เวลาในการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน การก าหนดเป้าหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง การสร้างความ
เข้าใจในการก าหนดเป้าหมายใหม่หรือเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน และการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ซักถาม 
  Hayden (2010) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายองค์กร เป็น
บทบาทส าคัญของผู้น าในการกระตุ้นและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการก าหนดเป้าหมายของ
องค์กร โดยผู้น าจะต้องมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ร่วมงาน รู้ถึงขีดความสามารถและ
ศักยภาพขององค์กร สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย สื่อสารและสร้างความ
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เข้าใจเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล และมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
ก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
  Gallagher (2017) ให้ความหมายว่า การก าหนดเป้าหมายเป็นการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานลงสู่กระบวนการปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นกระบวนการ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้น าและทีมงานในการก าหนดภารกิจขององค์กร โดยการให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและสื่อสารเป้าหมายขององค์กร และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเป้าหมายของ
องค์กร 
 จากนิยามของมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) เพ่ือการวิจัยใน
ครั้งนี้ ว่าหมายถึงการก าหนดความต้องการและจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การ มี
ส่วนร่วมในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือ
การวัด ได้ตัวบ่งชี้คือ 1) การให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 2) การมีส่วนร่วม
ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายขององค์กร  
  2.2.4.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร” 
(Resource Allocation) 
  Harrin (2015) กล่าวว่า “สิ่งที่ยากที่สุดในการบริหารจัดการคือการบริหารทรัพยากร” 
และได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรว่าหมายถึง การบริหารทรัพยากรเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารงานเพ่ือความส าเร็จ เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการของการจัดสรรทรัพยากรนั้น ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การมีปฏิทินก าหนดการใช้ทรัพยากร การใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บและบริการข้อมูล
การใช้ทรัพยากร มีการตรวจสอบจัดท าการใช้ทรัพยากร และการแบ่งหมวดหรือประเภทของ
ทรัพยากรเพ่ือสะดวกในการใช้  
  Majeed (2017) ให้ความหมายว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นการวางแผนความต้องการ
ใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการบริหารงานในทุกสถานการณ์ การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
จัดท ารายการทรัพยากรที่ต้องการใช้ทั้งหมดในการด าเนินงานและจัดท ารายการสั้น ๆ หรือเฉพาะ
ส าหรับการน าทรัพยากรมาใช้ 
  Rouse (2007) ให้ความหมายว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นกระบวนการเลือกหรือคัด
สรรและการบริหารสินทรัพย์เพ่ือการสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร การจัดสรรทรัพยากร 
ประกอบด้วย การจัดการที่ชัดเจน เช่น การใช้ฮาร์ดแวร์ในการบริหารจัดการ การรักษาดุลยภาพ
ระหว่างความต้องการแข่งขันและเป้าหมาย และการตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 
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  Kelly (2015) ให้ความหมายว่า การจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดการทรัพยากรเป็น
กระบวนการเลือกหรือคัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร หรือกล่าวได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรเป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน การจัดท าแผนส ารองในการใช้ทรัพยากร การจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานและความพึงพอใจ การจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามโครงการ การ
ล าดับความส าคัญและมีแผนการใช้ทรัพยากร และมีความโปร่งใสในการจัดสรรทรัพยากร 
  Trammell (2013) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรเป็นกระบวนการที่ส าคัญและ
มีความจ าเป็นต่อทุกองค์กรเพ่ือการพัฒนาองค์กร อาทิเช่น งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร ดังนั้น
ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ความสามารถในการจัดวางตัวบุคคลและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
 จากนิยามของความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่าหมายถึง การวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบ
การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือ
การวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 2) มีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างสมดุล คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3) มีการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบของการสร้างความร่วมมือ ใน 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Collaborative Decision-Making) 2) ให้อ านาจ (Empower) 3) เปิดใจ (Openness) 4) มีการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) 5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation) ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ “การสร้างความร่วมมือ” 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีส่วนร่วมในการ  
ตัดสินใจ 
(Collaborative 
Decision-
Making) 

การสร้ า งบรรยากาศ การส่ ง เสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
และการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและสร้างทางเลือกในการ
ด าเนินงานองค์กร 

1) การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมในการวิ เคราะห์
ปัญหา 
3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและการสร้างทางเลือก 

ให้อ านาจ 
(Empower) 

กา รม อบ อ า น า จ  ใ ห้ บท บา ทแ ล ะ
มอบหมายงานที่รับผิดชอบ การให้ 

1) มอบหมายงานที่รับผิดชอบ  
2) การให้อ านาจตัดสินใจ 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
 อ า นาจ ในการ ตัดสิ น ใ จ  และกา ร

วิเคราะห์หรือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับงานที่ตนรับผิดชอบ 

3) การให้อ านาจ ในการวิ เคราะห์
พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

เปิดใจ 
(Openness) 

ความเต็มใจและยอมรับฟังผู้อื่น ยอมรับ
ข้อมูล แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นท่ี
แตก ต่า ง  และการ เปิ ด ใจยอมรั บ
ข้อเท็จจริงของตนเอง 

1) มีความเต็มใจและยอมรับฟังผู้อื่น 
2) ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 
3) การเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงของ
ตนเอง 

มีการก าหนด 
เป้าหมายร่วมกัน 
(Shared Goal) 

การก าหนดความต้องการและจุดมุ่งเน้น
ท่ีชัดเจนท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
การให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การ 
ก าหนดเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการ
สื่ อ ส า ร แ ละส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ น
เป้าหมายขององค์กร และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามเป้าหมายของ
องค์กร 

1) การให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย 
2) การมีส่วนร่วมในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของ
องค์กร 
3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
เป้าหมายขององค์กร 

ความสามารถ 
ในการจัดสรร 
ทรัพยากร 
(Resource 
Allocation) 

การวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากร
ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
สมดุล ความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1) มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินงาน  
2) มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล 
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  
3)  มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ส ร ร
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

 
 2.2.5 องค์ประกอบของ “กล้าเสี่ยง” (Risk Taking) 
  2.2.5.1 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยงตามทัศนะของ Moran 
  Moran (2013) กล่าวไว้ว่าผู้น าจะต้องตระหนักในบทบาทของตนเอง และหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร่วมงานและองค์กร ฉะนั้นผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะต้องมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) สั่งสมประสบการณ์ (Sensation-Seeking) บรรยากาศที่ยุ่งเหยิง หรือสภาวะที่ผู้น าต้อง
ตัดสินใจอย่างเร่งด่วน การพิจารณา การตัดสินใจจะต้องใช้ประสบการณ์ ความกล้าหาญ ความรู้สึก
สัมผัส เพ่ือการแก้ปัญหาทันท่วงที 2) มีความใส่ใจในผลที่เกิด (Concern About Con-Sequences) 
ความประมาทเลินเล่อเกิดจากความไม่เอาใจใส่ ผู้น าจะต้องขจัดปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบจาก
การตัดสินใจที่ล้มเหลวหรือการกระท าที่มีแนวโน้มจะท าให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดได้มากกว่า ผู้น า
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ควรจะตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ และคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าให้หยุดการกระท านั้นเพราะความกลัว แต่ควรเข้าใจในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากผลของการ
กระท าหรือการตัดสินใจไม่ได้เป็นตามที่คาดหวัง แต่ควรจะมีแนวคิดว่าจะต้องท าอย่างไรใน
สถานการณ์นั้น ๆ 3) ตัดสินใจรวดเร็ว (Impulsiveness) ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ าเป็นต้องท าวิจัยหรือสืบค้น มีแนวโน้มที่จะท าให้การตัดสินใจบ้าบิ่น
กว่าผู้ที่มีระเบียบวินัยในการท างาน เนื่องจากการท างานตามระเบียบวินัยจะด าเนินงานชั่วระยะหนึ่ง
เมื่อมีแนวคิดใหม่ก็เลิกล้มสิ่งที่ท าอยู่ 4) กล้าปฏิเสธ (Denial) การตัดสินใจที่บ้าบิ่นมักจะเป็นที่ไม่
ยอมรับ แต่ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะไม่ใส่ใจในผลที่เกิดขึ้นหรือแก้ตัวกับการตัดสินใจของตนเอง แต่จะมอง
ข้อผิดพลาดเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเลือกที่จะไม่ใส่ใจเลย บางครั้งการตัดสินใจไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับ
ผลประโยชน์เสมอไป 
  2.2.5.2 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Lombardo 
  Lombardo (2016) กล่าวว่าการตัดสินใจมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร ผู้น าที่มี
ความกล้าเสี่ยงจะมีความกล้าในการตัดสินใจ ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีความคาดหวังสูง 
(Heightened Expectations) เมื่อผู้น ามีเป้าหมายที่ไม่อาจจะเป็นจริงหรืออาจบรรลุได้ในบางส่วน 
แต่ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะรู้สึกมั่นใจว่าสามารถเกิดขึ้นได้ ความตั้งใจความมุ่งมั่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้
เป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผล 2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) การไม่หยุดนิ่ง การ
ค้นคว้า การทดสอบ และการมองหาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ 3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Embrace 
Change) ผู้น าที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะพยายามปรับปรุงตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง 4) เชื่อมั่นในตนเอง (Trust Instinct) ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะตัดสินใจอย่างกล้าหาญบนพ้ืนฐาน
การมีข้อมูลที่ดี เยี่ยม การตัดสินใจจึงเป็นที่ยอมรับและประสบผลส าเร็จ 5) เป็นนักเสี่ยงโชค 
(Gambler) ชอบความท้าทาย มีความเชื่อว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้  
  2.2.5.3 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Bethel  
  Bethel (2000) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะที่กล้าเสี่ยงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของภาวะ
ผู้น า ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีความตระหนัก (Awareness) การเปิดใจ การ
ยอมรับ การรู้จักตนเอง เป็นการเปิดโอกาสในการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ และมองโลกได้กว้างขึ้น 2) มีความรู้ 
(Knowledge) ความกล้าเสี่ยงเป็นวิธีหนึ่งของการเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า ความรู้
ช่วยในการตัดสินใจ การด าเนินการ แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเติบโต 3) มีความตื่นตัว 
(Excitement) การประสานสัมพันธ์กับผู้คนหรือกับหน่วยงานที่มีการด าเนินการที่ท้าทาย คิดเชิงบวก 
หรือการท างานร่วมกับทีมงานที่เข้มแข็งและมีระบบจะท าให้ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง 4) ยอมรับ
ความล้มเหลว (Admitting Failure) ผู้น าที่ดีต้องเป็นแบบอย่าง (Set The Example) กล้ายอมรับใน
ความล้มเหลวและข้อผิดพลาดของตนเอง การแสดงความรับผิดชอบจะเป็นแบบอย่างของความกล้า
หาญและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 5) มีกลยุทธ์ในการรองรับความเสี่ยง 
(Strategies to Support Risks) การที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่ืนกล้าเสี่ยงนั้นอันดับแรกจะต้องสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน โครงการ ความคิด หรือแม้แต่เป้าหมายในการท างาน 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะต้องมาจากการร่วมตัดสินใจ การยอมรับงานที่ได้รับมอบหมาย การเป็นส่วน
ร่วมของทีม และการสร้างแรงบันดาลใจจากผู้น า ประการที่สองให้เรียนรู้จากการท างานผิดพลาดเพ่ือ
สร้างทักษะในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 



56 

  2.2.5.4 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Yell 
  Yell (2016) กล่าวว่าคนกล้าเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะมีแนวโน้มที่ จะมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) มีพลังขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ (Achievement-Driven) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากค่า
ความส าเร็จของเป้าหมายขององค์กรและความเต็มใจในการแสวงหาการสนับสนุน 2) มีมุมมองที่กว้าง 
(Broad Scanning) เข้าใจในภาพกว้างหรือมุมกว้าง ไม่มองเฉพาะการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 3) มี
กรอบแนวคิด (Conceptual Thinking) สามารถประยุกต์ประสบการณ์และรูปแบบความคิด แต่ไม่ใช่
การน าข้อมูลมาร้อยเปอร์ เซ็นต์แต่ควรเป็นการสุ่มหรือคาดการณ์ 4) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร  
  2.2.5.5 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Piscione 
  Piscione (2014) กล่าวว่าผู้น าที่มีความกล้าเสี่ยงมักจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มี
ความกล้าหาญ (Boldness) กล่าวคือมีระดับความกลัวที่น้อยกว่าบุคคลทั่วไป มีความสามารถที่จะ
กระตุ้นให้คนอ่ืน ๆ ค้นหาและเรียนรู้ เข้าใจในอารมณ์ เช่น ความกังวล ความกลัว และความตื่นเต้น 
และสามารถที่จะควบคุมให้สู่ภาวะปกติได้ 2) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) มีแนวคิดและมุมมอง
ที่แตกต่าง และมักจะสร้างสรรค์งานให้บรรลุผล 3) มีความใฝ่รู้ (Curiosity) ผู้น าที่มีความกล้าเสี่ยงจะ
ยอมรับในเรื่องใด ๆ นั้น จะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ ความไม่แน่นอน และสิ่งเร้า ความใฝ่รู้ยังเปรียบเสมือนการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา
ในช่วงชีวิตหนึ่ง ท าให้มีมุมมองที่เปิดกว้าง (Open-Minded) และมีจินตนาการ (Imagination)4) มุ่ง
สร้างสรรค์พัฒนา (Promotion-Focused) คิดบวก พยายามไขว่คว้าโอกาสเพ่ือจะสานฝันอันยิ่งใหญ่
ให้ประสบผลส าเร็จ 5) มีที่ปรึกษา (Having a Mentor) ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจ าเป็นต้องกล้าที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน (Liked-Minded) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน 6) เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ (Believe That Anything Is Possible) สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ร่วมงาน ไม่มีอุปสรรคใดที่จะยิ่งใหญ่หรือผ่านไปไม่ได้ถ้าหากมีความมุ่งมั่น 7) ยอมรับความล้มเหลว 
(Embrace Failure) ความล้มเหลวเป็นโอกาสของการเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 
เป็นบททดสอบของการฝึกคิดบวก คิดอย่างชาญฉลาด 
  2.2.5.6 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Griesel 
  Griesel (N.D.) กล่าวว่าผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะอุทิศเวลาในการวางแผนการท างาน ซึ่งมี
คุณลักษณะดังนี้ 1) มีความยืดหยุ่น (Flexible) ในการท างานอาจจะมีข้อบกพร่องหรือเกิดปัญหาเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ผู้น าจึงต้องกล้ารับความจริงและมีความยืดหยุ่น 2) สร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน 
(Innovating) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับผู้ร่วมงาน (Co-Workers) คิดค้น
สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กร 3) มีการค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) เป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคคลในองค์กรว่าการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
  2.2.5.7 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ The George Washington 
University 
  The George Washington University (n.d.) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่กล้าเสี่ยง 
ดังนี้ 1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 2) มีความมั่นใจ (Be Confident) มีความกล้าที่จะลงมือ
กระท าในงานที่ไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่แปลกใหม่ เพ่ือการคว้าโอกาสและการเรียนรู้ 3) คิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) มี ค ว ามสามารถ ในการพลิ ก วิ กฤต ให้ เ ป็ น โ อกาส  (Use Conflict as 
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Opportunity) 4) มีทักษะในการเรียนรู้ (Learning Skill) มีการวางแผนในการพัฒนาตนเอง การ
แสวงหาความรู้ รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สู่การปฏิบัติ 
  2.2.5.8 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Pierce 
  Pierce (2013) กล่าวว่าคนที่กล้าเสี่ยงคือบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ และก่อให้เกิดทักษะในการท างาน และได้กล่าวถึงขององค์ประกอบของผู้น ากล้าเสี่ยง ดังนี้ 1) 
มีพลังอ านาจ (Power) มีความสามารถในการท างานให้บรรลุผลได้ในระดับสู ง 2) มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) เป็นบุคคลที่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ และมีความเต็มใจที่จะลงมือกระท าในสิ่งที่
แปลกใหม่เพ่ือสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ 3) คิดบวก (Positive) ไม่มีผู้ใดที่จะเกิดมาได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ผู้น าที่คิดบวกจึงกล้าที่จะก้าวเพ่ือไขว่คว้าโอกาสให้กับตนเอง 4) มีความสามารถในการ
ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) เป็นผู้ที่มีความคิดรอบคอบ ประเมินความคุ้มค่าในการท างาน 
และมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ 5) มีความมั่นใจ (Confidence) มีความเชื่อม่ันที่จะท้า
ทายทดลองท าในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อคว้าโอกาสที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
  2.2.5.9 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Rolfe 
  Rolfe (2010) กล่าวว่าการกล้าเสี่ยงเป็นทักษะที่ส าคัญของผู้น าเชิงนวัตกรรมที่จะน าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จ คุณลักษณะของผู้น าที่กล้าเสี่ยงประกอบด้วย 1) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
(Addressing Solutions) 2) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 3) ประเมินความเสี่ยง (Evaluation 
of Risk) 
  2.2.5.10 องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง ตามทัศนะของ Jarrett 
  Jarrett (2014) ที่ปรึกษาสูงสุดของประธานาธิบดีโอบามา ประเทศสหรัฐอเมริกาให้
สัมภาษณ์กับ Harvard University เรื่อง Leadership In Risk Taking ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้น าที่กล้าเสี่ยง ดังนี้ 1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) บางครั้งสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดอาจ
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเมือง หรือสภาพภูมิอากาศ หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบ ผู้น าจึงต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจ 2) คิดอย่างรอบคอบ (Careful Thinking) โดยธรรมชาติของมนุษย์จะ
กลัวความล้มเหลว ไม่กล้าเสี่ยง ผู้น าต้องคิดอย่างรอบคอบ เพ่ือไม่เกิดข้อผิดพลาดเดิม ๆ ซ้ า ๆ 3) 
ยอมรับความล้มเหลว (Prepare to Fail) การด าเนินงานทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ผู้น าจึงต้อง
เตรียมพร้อมที่จะยอมรับความล้มเหลว 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง จาก
ทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 4 โดย
องค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 
ที่ผู้ วิจัยจะพิจารณาใช้ เกณฑ์ เ พ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป 
 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 1.1-1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
 



58 

ตารางที ่2.6  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “กล้าเสี่ยง” 
 

องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
0 

รว
ม 

1. กล้าตัดสินใจ (Decision-Making)           4 
2. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning)           4 
3. เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident)           4 
4. ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure)           3 
5. ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks)           3 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)           2 
7. มุ่งสร้างสรรค์พัฒนา (Promotion-Focused)           2 
8. มีกรอบแนวคดิ (Conceptual Thinking)           2 
9. สั่งสมประสบการณ์ (Sensation-Seeking)           1 
10. มีความใส่ใจในผลที่เกิด (Concern About Consequences)           1 
11. กล้าปฏิเสธ (Denial)           1 
12. มีความคาดหวังสูง (Heightened Expectation)           1 
13. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Embrace Change)           1 
14. เป็นนักเสี่ยงโชค (Gambler)           1 
15. มีความตระหนัก(Awareness)           1 
16. มีความตื่นตัว (Excitement)           1 
17. คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)           1 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
0 

รว
ม 

18. มีกลยุทธ์ในการรองรับความเสี่ยง (Strategies to Support 
Risks) 

          1 

19. มีพลังขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ (Achievement-Driven)           1 
20. มีมุมมองกว้าง (Broad Scanning)           1 
21. มีความรับผิดชอบ (Accountability)           1 
22. มีความกล้าหาญ (Boldness)           1 
23. มีที่ปรึกษา (Having A Mentor)           1 
24. มีความยืดหยุ่น (Flexible)           1 
25. มีพลังอ านาจ (Power)           1 
26. คิดบวก (Positive)           1 
27. มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Addressing Solution)           1 
รวม 4 5 5 4 7 3 4 5 3 3 43 
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 จากตารางที่ 2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของกล้าเสี่ยง พบว่ามีองค์ประกอบที่เป็น
กรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 27 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 
 2. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) 
 3. เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) 
 4. ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) 
 5. ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “กล้าเสี่ยง” ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  โมเดลการวัดของ “กล้าเสี่ยง” 
 
 จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดของ “กล้าเสี่ยง” ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 2) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Constant Learning) 3) เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) 4) ยอมรับความล้มเหลว (Admitting 
Failure) 5) ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) 
  2.2.6.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “กล้าตัดสินใจ” (Decision-Making) 
  Sturgess and Higson (2017) เ จ้ า ข อ ง บ ริ ษั ท  APEX Leadership. Ltd. ซึ่ ง มี
ประสบการณ์เป็นผู้จัดการการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาได้ให้ความหมายของการกล้าตัดสินใจว่า
หมายถึง กระบวนการสร้างทางเลือกระหว่างการเลือกวิธีการและผลที่เกิดจากการด าเนินงาน การ
ตัดสินใจของผู้น าจะก่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ร่วมงาน การตัดสินใจต้องมีขั้นตอนกระบวนการ 
(Process) ในการตัดสินใจ การสร้างทางเลือก (Options) เพ่ือการวิเคราะห์ต าแหน่งหรือจุดยืน แล้ว
สร้างทางเลือก โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์เพ่ือการตัดสินใจ การสร้างตัวเลือก (Choices) 
เพ่ือการระบุขอบเขตหรือข้อจ ากัดของปัจจัยหรือตัวป้อนเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และการปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) 

กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) 

เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) 

ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) 

ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) 
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(Actions) ซึ่งกระบวนการสุดท้ายของการตัดสินใจคือการลงมือกระท าตามจุดเน้นหรือวิธีการที่เลือก
เพ่ือให้บรรลุผล 
  Ejimabo (2015) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจคือการปรึกษาหารือและลงความเห็น
ในการปฏิบัติการเพ่ือการคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจจึงเป็นการสร้าง
ทางเลือก ซึ่งอาจจะเป็นสองทางเลือกหรือมากกว่านั้น ผู้น าที่กล้าตัดสินใจคือผู้น าที่มีข้อมูลในมือมี
เหตุผลในการสร้างทางเลือก ขั้นตอนของการตัดสินใจประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุศักยภาพ
หรือสมรรถภาพที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าข้อมูล มีความรู้ในกฎหมายข้อบังคับ การรับค าปรึกษา 
การพิจารณาความเป็นไปได้ การเรียงล าดับความส าคัญในการปฏิบัติการ และการตัดสินใจให้ถูกต้อง
แม่นย า 
  Kase (2010) ให้ความหมายว่า การกล้าตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของผู้น าคือ ความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานรับรู้ถึงแนวคิดหรือสิ่งที่ตัดสินสู่
การปฏิบัติ ผู้น าจึงต้องมีความสามรถในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์ เช่น จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร 
จะมีวิธีการคัดสรรพนักงานอย่างไร จะยังคงต าแหน่งหรือตัดต าแหน่งทิ้งไป จะแจ้งข่าวร้ายให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียรับรู้หรือไม่ ฯลฯ การตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับขันไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เพราะการตัดสินใจ
หมายถึง การเปลี่ยนปลง ความไม่แน่นอน ความกังวล ความกดดันที่จะส่งผลถึงผู้ร่วมงาน ฉะนั้นผู้น า
จะต้องมีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลและสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในการสร้างทางเลือกหรือการตัดสินใจ มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองและเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน มีความสามารถจัดการความไม่แน่นอนและการ
สร้างทางเลือก ก าหนดทางเลือกที่สามารถจะแก้ปัญหาหรือท าให้บรรลุผล 2–5 ทางเลือกเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ และเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
  Mason (2017) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า ในการ
น าองค์กรสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณสมบัติของผู้น าที่กล้าตัดสินใจนั้นประกอบด้วย มี
ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา จัดการสถานการณ์รอบตัวได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ (Ability to be 
Analytical) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Ability to Think Critically) มีความเข้าใจในคุณค่า
ของการศึกษาวิจัยและความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง (Understand the Value of 
Research and the Ability to Manage Conflict) 
  Myatt (2012) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นทักษะและกระบวนในการคิด
สังเคราะห์ ความสามารถในการรับรู้ และความสามรถในการจัดการมีสัมผัสรับรู้ (Gut Instincts) โดย
อาศัยประสบการณ์และการคาดการณ์ มีข้อมูล (Data) ข้อมูลดิบเป็นส่วนประกอบของข้อมูลที่
แตกต่างกันโดยการน ามาหาค่าสถิติ หรือการสุ่มเพ่ือประเมินค่า สรุป และตัดสินใจ มีข้อมูลสารสนเทศ 
(Information) ข้อมูลสารสนเทศคือข้อมูลที่ได้ประมวลผลและน ามาใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และ
มีความรู้ (Knowledge) 
 จากนิยามของกล้าตัดสินใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของกล้าตัดสินใจ (Decision-Making) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึงทักษะ 
กระบวนการสร้างทางเลือกในการด าเนินงาน มีความสามารถในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์ โดย
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ผ่านกระบวนการการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ และการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องแม่นย า ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 2) การวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ 3) การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 
  2.2.6.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” (Constant 
Learning) 
  Kendall (2015) ธนาคารด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่าหมายถึง คนที่อุทิศตนให้กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จ เป็นผู้น าที่ยอดเยี่ยม เป็นผู้ที่มีความตระหนักในพลังอ านาจของตนเอง และการเชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ เรียนรู้ที่จะใช้อ านาจอย่างรับผิดชอบ กล่าวคือ รู้วิธีการสร้างความร่วมมือ และรู้จักวิธีให้บริการ 
เป็นบุคคลที่ช่างสังเกต (Observation) ผู้น าที่ดีจะมองและฟังมากกว่าการพูด เพ่ือสังเกตพฤติกรรม
และปฏิกิริยาของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้
สามารถสร้างแรงจูงใจหรือหาวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือกระตุ้นการท างาน เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้า (Research) 
ให้เวลากับการอ่าน การฟังหรือแม้แต่การดูสื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ และ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา (Formal Training and Development) เรียนรู้ประสบการณ์
จากผู้อื่น 
  Bowers (2013) ให้ความหมายว่า เป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจหรือเพ่ือให้เกิดผล ดังนั้นผู้น าต้องมีความกระฉับกระเฉง มีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้ถึงภาระงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการจัดท าปฏิทินการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ที่ตนเองก าหนดไว้ อาจจะเป็นเนื้อหาวิชาเฉพาะเพ่ือการพัฒนาตนเอง เช่น เรียนภาษา และตั้งความ
คาดหวังเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง อ่านให้มากโดยเฉพาะขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสร้างเครือข่ายโดยการเข้าร่วมในโอกาสพิเศษ เช่น สัมมนา อบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือการประชุม หรือแม้กระทั่งการทดลองเรียนรู้กระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือการท างาน การ
สะท้อนผลการเรียนรู้จากบุคคลที่เชื่อถือได้หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและการ
ใคร่ครวญตรึกตรองสิ่งที่ประสบผลส าเร็จและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการท างาน 
  Cashman (2013) กล่ าวว่ า  “การด า เนินชีวิ ตและการบริหารงานในปัจจุบัน
เปรียบเสมือนกับการมีชีวิตอยู่ในทะเลสาบมหึมาที่คาดการณ์อะไรไม่ได้เลย เนื่องจากกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน ความไม่แน่นอน ล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยที่ผู้น าจะต้องเรียนรู้และหาวิธีการควบคุมสถานการณ์” และให้ความหมายของการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องว่าหมายถึง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ รู้ว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า การเรียนรู้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้น า ในการ
น าข้อมูลหรือประสบการณ์มาประเมินสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผู้น าจึงต้องมีความ
คล่องตัวในการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เข้าใจปัญหาที่
ซับซ้อนและความน่าจะเป็น มีความคล่องตัวด้านบุคคล มีความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มี
ความคล่องตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ทดลองเรียนรู้กระบวนการใหม่ ๆ ในการท างาน มีความคล่องตัว
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ในผลลัพธ์ที่เกิด คือการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจในการท างาน และมีความ
ตระหนักในตนเอง รู้จักตนเอง เข้าใจและรู้ในศักยภาพของตนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่น 
  Mikkelsen and Jarche (2015) กล่าวว่า “ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้น าที่มี
ความสามารถและปรับตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นแนวคิด การเรียนรู้ และการท างาน ผู้น าจึงต้องเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร และเป็นการเปิดมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกสู่ระบบเครือข่ายที่สร้างสรรค์” และให้ความหมายของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่าหมายถึง 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้ เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ และใฝ่เรียนรู้ ทั้งด้านการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประยุกต์ใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีความสามารถในการคิดพินิจพิเคราะห์ รวมถึงการสะท้อนผลและทักษะที่
ได้รับจากการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูล ความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือ 
  Stark (2014) กล่าวว่า “กระแสของโลกและระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด แนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของ
ลูกค้า” และให้ความหมายของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่าหมายถึง การเรียนรู้ และปรับปรุงกรอบการ
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ เป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ เป็นบุคคลที่ยอมรับการเรียนรู้ เป็นผู้ฟังท่ีดี เป็น
บุคคลที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นครูที่ดี สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมงานได้ชัดเจน 
สร้างความเข้าใจในการท างานสู่ความส าเร็จ และเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่าง 
 จากนิยามของเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า 
หมายถึง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้โดยการสืบค้น 
การศึกษา ค้นคว้าที่ทันสมัย สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 2) มีความสามารถในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย 3) มีความสามารถประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
  2.2.6.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “เชื่อมั่นในตนเอง” (Be Confident) 
  Crofts (2011) นักเขียนและที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้ความหมายว่า ความมั่นใจเป็น
องค์ประกอบส าคัญของผู้น า ความมั่นใจเกิดจากความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่ผู้น าพึงตระหนัก ซึ่ง
ประกอบด้วย การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชา การรู้จักเป็นผู้ตาม การไม่ต าหนิ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง รู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มีความกล้าหาญ และ
มีความสามารถในการสัมผัสรับรู้ รับรู้ถึงพลังอ านาจขององค์กรและศักยภาพในการสื่อสารกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผ่อนคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด 
  Jones (2014) ให้ความหมายว่า ความมั่นใจคือคุณลักษณะที่ โดดเด่นของผู้น าที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเอง รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของ
ตนเอง และสามารถน ามาพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุล มีการพูดคุยแบบเปิดอก ซึ่งโดยธรรมชาติของ
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มนุษย์มีความต้องการที่จะปรับปรุงตัวและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จึงจ าเป็นที่
ผู้น าจะให้โอกาสผู้ร่วมงานพูดถึงด้านลบของตนเอง (Negative Self-Talk) เพ่ือเฝ้าระวังและสร้าง
ความรับผิดชอบโดยไม่ต้องรอให้บอกหรือต าหนิข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างซ้ า ๆ อย่ากลัวความ
ล้มเหลว มีการสะท้อนผลการท างานเพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง และหาพ่ีเลี้ยงเพ่ือชี้แนะแนวทาง
หรือสะท้อนผลการท างาน 
  Edwards (2013) ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ทักษะสังคม (Social Skills Strategist) 
ให้ความหมายว่า การสร้างความมั่นใจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคคลที่ขาด
ความมั่นใจในตนเอง แต่ในฐานะของผู้น าความมั่นใจไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาให้
เติบโตและประสบผลส าเร็จ ความมั่นใจไม่ใช่ยุทธวิธีแต่หมายถึงอารมณ์ที่เตรียมพร้อมในการท างาน 
การสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนั้นจะต้องประกอบด้วย การวางแผนไว้ล่วงหน้า มีทักษะการฟัง ฟัง
ให้เข้าใจลึกซึ้งเพ่ือเป็นการสร้างและสานสัมพันธ์ ให้ความส าคัญกับการแต่งกาย บุคลิกภาพที่ภูมิฐาน
น่าเชื่อถือ ออกก าลังกายเป็นประจ าเพ่ือให้มีสุขภาพและรูปร่างดี ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความมั่นใจอีก
ประการส าหรับผู้น า และยิ้มเพ่ือสร้างความม่ันใจ 
  Johnston (2017) ให้ความหมายว่า ความม่ันใจของผู้น า สามารถช่วยให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จ หลีกเลี่ยงความลังเลและความเฉื่อยชา แก้ไขข้อผิดพลาด ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ
หาวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกจุด ก าหนดทิศทางการด าเนินการสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง ในฐานะผู้น า
จะต้องเรียนรู้ที่จะวางแผน บริหารจัดการเช่นเดียวกับการเป็นพ่ีเลี้ยงคอยก าชับดูแลให้เกิด
ความก้าวหน้าในองค์กร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดใจรับฟังความรู้สึก ความคิดเห็น 
มิใช่เพียงแต่การเสนอแนวคิดหรือข้อคิดเห็นในการท างาน 
  Rogers (2012) นักเขียนและเทรนเนอร์ด้านธุรกิจให้ความหมายว่า ความมั่นใจ เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าที่ฉายให้เห็นถึงพลังอ านาจ ความเข้าใจ ความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ และเป็น
จุดส าคัญของการด าเนินงาน ผู้น าจะต้องสร้างแรงกระตุ้นในการแข่งขัน ยกระดับขององค์กรให้เป็นที่
ยอมรับ เนื่องจากกระแสธุรกิจในโลกปัจจุบัน ผู้น าจึงต้องเพียรพยายามพัฒนาปรับปรุง ยกระดับขีด
ความสามารถขององค์กรเพ่ือความอยู่รอด มีความสามารถรอบด้านในการสร้างให้เกิดการสื่อสาร การ
มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน การข่มใจ และการตัดสินใจอย่างเชื่อมั่น มีความม่ันใจในการตัดสินใจและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการตัดสินใจ กล้าเสี่ยง รู้จักตนเองและศักยภาพของผู้ที่อยู่รอบข้าง มีความสามารถ
ตัดสินใจในสถานการณ์ที่คับขันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และจะต้องมีพ่ีเลี้ยงหรือที่
ปรึกษาท่ีเข้าใจถึงความคิด ความกลัวและความเคลือบแคลงในการท างาน  
  Stark (2012) เจ้าของบริษัท Peter Barron Stark ให้ความหมายว่า ความมั่นใจเป็น
หลักส าคัญของภาวะผู้น า เพราะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการ
สื่อสารที่ดี ผู้น าที่มีความมั่นใจเป็นผู้น าที่มีสมรรถนะในการท างาน อันที่จริงความมั่นใจเป็นคุณสมบัติ
ที่ส าคัญมากกว่าทักษะความรู้หรือแม้แต่ประสบการณ์ หากปราศจากความมั่นใจก็ยากที่จะตัดสินใจ 
ดังนั้นผู้น าจึงต้องแสดงบทบาทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นั้นเป็นบุคคลที่มีความสุข 
มองบวกเกี่ยวกับความสามารถในการน าหรือการปฏิบัติการที่ท้าทายและเชื่อว่าตนเองท าได้ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี รู้สึกดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเป็นอย่างดี และมักจะได้การตอบรับที่ดี สร้าง
แรงจูงใจและทะเยอทะยาน เชื่อว่าภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบมีความส าคัญและสามารถท าให้
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องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ มีอารมณ์ขัน มีทัศนคติที่ดีมองบวก เปิดรับความเสี่ยง ค านวณ
ความเสี่ยง มีความมุมานะ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ยอมรับความส าเร็จ ยอมรับการสะท้อนผลจาก
ผู้อื่น และรู้คุณค่าของตนเอง มั่นใจในความคิดของตนเองและการปฏิบัติการของตนเอง 
 จากนิยามของเชื่อมั่นในตนเองตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของเชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง อารมณ์ที่
เตรียมพร้อมในการท างาน มีความสามารถรอบด้านในการสร้างให้เกิดการสื่อสาร การมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อ่ืน รู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่อยู่รอบข้าง และสามารถยอมรับการสะท้อนผลการท างาน
เพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ 
คือ 1) มีอารมณ์ที่เตรียมพร้อมในการท างาน 2) มีความสามารถรอบด้านในการสร้างให้เกิดสื่อสาร 3) 
การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 4)รู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่อยู่รอบข้าง 5) ยอมรับการสะท้อนผล
การท างานเพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง 
  2.2.6.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ยอมรับความล้มเหลว” (Admitting 
Failure) 
  Bloom (2015) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Integrate ซึ่งท าการตลาด
เกี่ยวกับซอฟท์แวร์และการบริการสื่อ ให้ความหมายว่า การตอบรับและยอมรับความล้มเหลว และ
เรียนรู้จากบทเรียนที่ล้มเหลว เพ่ือที่จะท าให้เข้มแข็งและสามารถจะประสบผลส าเร็จในธุรกิจที่
ครอบครองได้มากขึ้น แต่ทว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ล้มเหลวก็จะมีความต้องการเวลาและพ้ืนที่ในการปรับ
ทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่างก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง ขาดความ
มั่นใจและบางครั้งอาจจะพลาดโอกาสที่ดี แต่หากมองในทางกลับกันหากผู้น าสามารถท่ีจะเรียนรู้และ
ใช้ความล้มเหลวเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จในอนาคตได้ ก็จะท าให้
ผู้น ากล้าที่จะยอมรับความล้มเหลว ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะยอมรับ แต่ก็สามารถจุด
ประกายให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจจากความล้มเหลว สอนให้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อม-
ตน การยอมรับและอ้าแขนรับความล้มเหลวซึ่งจะท าให้กล้าเสี่ยงมากข้ึน และท าให้ประสบผลส าเร็จที่
ดีกว่า 
  Hutton (2014) จากสถาบัน Australian Institute of Business ให้ความหมายว่า 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความล้มเหลวในการท างาน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากความล้มเหลว ซึ่ง
อาจจะพิจารณาจากค าจ ากัดความของค าว่าล้มเหลว ล้มเหลวในเรื่องอะไร และก าหนดวิธีการที่จะ
แก้ปัญหา เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปได้ รวมถึงการปรับสภาพจิตใจและปรับทัศนคติเชิงบวก 
การให้ค าจ ากัดความของ “ล้มเหลว” ที่ชัดเจน ล้มเหลวจากกระบวนการหรือล้มเหลวจากการขาด
ความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน สะท้อนผลการท างานเพ่ือที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด และยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพ่ือ
สร้างโอกาส สร้างแนวทาง หรือการปฏิบัติการที่ส าคัญ 
  Li (2011) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของ Altimeter Group กล่าวว่า “ในโลกธุรกิจทุก
คนย่อมกลัวความล้มเหลว และยากท่ีจะยอมรับความล้มเหลว การปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความล้มเหลว
เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ และอนุมานได้ว่าในโลกของการประมวลผลข้อมูลแบบ
ทันที การสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย ผู้น าจะต้องสามารถซ่อนเร้นความล้มเหลวเสมือนไม่มีอยู่จริง” และ
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ให้ความหมายของการยอมรับความล้มเหลวว่าหมายถึง ความสามารถในการยอมรับความล้มเหลว
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและหาวิธีการที่สามารถท าให้เป็นจริงได้และต้องโปร่งใส ดังนั้นผู้น าจะต้องมี
วิธีการจัดการกับความล้มเหลว สร้างบรรยากาศท่ียืดหยุ่น เพ่ือที่จะเผชิญกับความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้นจึงควรสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมในความล้มเหลวเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จขององค์กร การให้รางวัล ให้คุณค่ากับการปฏิบัติการที่เสี่ยงและท้าทาย การระบุข้อจ ากัด
ในการท างาน สามารถระบุได้ว่าอะไรคือความเสี่ยง และสามารถยอมรับความล้มเหลวได้ในระดับใด 
  Llopis (2012) ให้ความหมายว่า ความล้มเหลวคือตัวกระตุ้นให้เกิดการไขว่คว้าโอกาส
และการเรียนรู้ในการท างานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ เรียนรู้ที่จะพัฒนาและเข้าใจความต้องการของ
ผู้คนรอบข้าง รู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความล้มเหลวจึงเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของพลังอ านาจ 
(Failure Is The Most Powerful Source) หากไม่เคยล้มก็ไม่คิดที่จะก้าวลุกขึ้นก้าวต่อไป การ
ยอมรับความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ยาก หากแต่ผู้น าต้องพร้อมที่จะยอมรับเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยการ
เรียนรู้จากความล้มเหลวเพ่ือประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนผลการท างาน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการ และมีการวางแผนที่รัดกุม การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ หาวิธีหรือสร้าง
ระบบที่มีประสิทธิภาพ และฟังความเห็นของทุกฝ่ายเพ่ือการตัดสินใจ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ตนเอง ความล้มเหลวคือประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น หลีกเลี่ยงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
เสี่ยง การสร้างโอกาส ความล้มเหลวไม่ใช่ความสูญสิ้น หากแต่จะเป็นพลังขับให้ไขว่คว้าโอกาสที่อยู่
โดยรอบ และการตระหนักในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้น า เกิดการทบทวนภาระหน้าที่ของ
ตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและผู้อ่ืน  
  Llopis (2015) กล่าวว่า “ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่โปร่งใสทั้งกับตนเอง
และผู้อ่ืน ยอมรับข้อผิดพลาดในการกระท า อันจะเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานและองค์กร ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นภูมิรู้เชาว์ปัญญา ซึ่งผู้น าหลาย ๆ คนมักจะขาดคุณสมบัติในข้อนี้ ” และให้ความหมาย
ของการยอมรับความล้มเหลวว่าหมายถึง การตระหนักและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพ่ือที่จะจัดการกับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง การยอมรับความล้มเหลวเป็นบทพิสูจน์วุฒิภาวะ
และการพัฒนาตนเองในฐานะผู้น าเพ่ือการสร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจึงต้อง
ค านวณความเสี่ยงและด าเนินงานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง 
เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือบทเรียน และการสร้างโอกาสในการท างาน ก่อให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจร่วมรับผิดชอบในการท างาน การเป็นแบบอย่างในการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเป็นการ
สร้างผู้น าที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ กล้าที่
จะเผชิญกับอุปสรรคและความเสี่ยง และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเชื่อมั่น ข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นคือบทเรียนที่ส าคัญ เป็นประสบการณ์ในการท างานที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมและการสร้าง
บรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในการท างาน มีการประเมินสถานการณ์และการด าเนินงานที่รัดกุม 
  Nisen (2012) กล่าวว่า “ไม่มีใครที่อยากจะยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ทุกคน
ต้องการที่จะประสบผลส าเร็จ ซึ่งมักจะจบด้วยการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลว 
เกิดข้อผิดพลาดซ้ า ๆ” และให้ความหมายของการยอมรับความล้มเหลวว่าหมายถึง การยอมรับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่จะท าให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองและองค์กรประสบ
ผลส าเร็จ ความล้มเหลวคือบทเรียนของผู้น าที่จะต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้นผู้น าจะต้องมี
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ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงโดยการประเมินสถานการณ์ การประเมินในสิ่งที่จะลงทุนนั้น
จะต้องไม่หาข้อสรุปจากธุรกิจของผู้อ่ืน อย่าท างานแบบจับฉ่าย และเรียนรู้วิธีมอบหมายงานการ
กระจายอ านาจ  
 จากนิยามของยอมรับความล้มเหลวตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวในการท างาน เพื่อทบทวนภาระหน้าที่ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน
และผู้อ่ืน และเกิดการเรียนรู้เพ่ือการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง ซึ่งนิยามดังกล่าว
เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความสามารถในการยอมรับความ
ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 2) มีการวิเคราะห์ความล้มเหลวในการท างาน 3) มีการทบทวน
ภาระหน้าที่ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและผู้อ่ืน 4) เกิดการเรียนรู้เพ่ือการประเมิน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง 
 2.2.6.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ค านวณความเสี่ยง” (Calculated Risks) 
  Alton (2016) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลในการตัดสินใจ ใน
โลกธุรกิจมักจะมีความเสี่ยงเสมอ ผู้น าจึงจ าเป็นต้องค านวณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจ
ส าคัญสู่ความส าเร็จ กล่าวคือสูญเสียน้อยได้ก าไรมาก การค านวณความเสี่ยงเป็นสมรรถนะและความ
รอบรู้ของผู้น า ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าให้มาก ซึ่งหมายถึงผู้น าจะต้องเข้าใจทุกรายละเอียดเพ่ือ
น ามาประมวลผลประกอบการตัดสินใจ การป้องกันความผิดพลาด ผู้น าที่กล้าเสี่ยงจะต้องมี
ความสามารถในการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น และสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีทั้ง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลเสียที่จะเกิดขึ้น การก าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
การตรวจสอบการด าเนินงานและผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยการเตรียมความพร้อม 
พร้อมปรับเปลี่ยน กล่าวคือ หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีการ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ รู้ถึงศักยภาพของตนเองในการท างาน กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ สามารถ
ด าเนินการได้ และกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะไขว่คว้าโอกาส 
  Brown (2013) ให้ความหมายว่า เป็นการประเมินสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นว่าจะล้มเหลว
หรือประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนของการท างาน การ
ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การค านวณความคุ้มค่าของการลงทุน กล่าวคือ ลงทุน
น้อยแต่ได้ผลมากหรือเกิดผลระยะยาว 
  Caird (N.D.) ให้ความหมายว่า เป็นการค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามาประเมินคุณค่าจากโอกาส
ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นผู้น าจะต้องตระหนักและค านวณความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจจากฐานข้อมูลที่ เพียงพอ ตระหนักถึงศักยภาพหรือ
ความสามารถของตนเอง ความสามารถในการวิเคราะห์ การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และการ
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Hendricks (2014) ให้ความหมายว่า เป็นการวางแผนอย่างรัดกุมที่จะเอ้ือประโยชน์
สูงสุดต่อความเสี่ยง การเสี่ยงที่ล้มเหลวเกิดจากความสะเพร่าประมาทเลินเล่อ การเสี่ยงที่เกิดผลคือ
การเสี่ยงที่มีการประเมินความเสี่ยง การระบุพ้ืนที่ วิธีการ หรือจัดท าแผนกลยุทธ์ ขณะเดียวกันก็
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ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้จะต้องเข้าใจในคุณค่าของการเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินธุรกิจ หากไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่กล้าที่จะประสบผลส าเร็จ หยุดการวิเคราะห์ที่มากจนเกินไป 
เนื่องจากจะส่งผลให้ประสบกับสภาวะที่ชะงักงันของธุรกิจ มักจะเสียเวลาและให้ความส าคัญกับการ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงมากกว่าที่จะวางแผนปฏิบัติการ จึงต้อง
คาดการณ์ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ยอมรับความล้มเหลวทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถพัฒนา
ปรับปรุงสรรหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดสิ่งที่สามารถจะ
สูญเสียได้ กล่าวคือ ทดลองเสี่ยงจากจุดเล็ก ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการความเสี่ยงที่มากขึ้น
ในอนาคต มีการพัฒนาปรับปรุงแผนย่อย เพ่ือให้รู้ถึงทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในการด าเนินการ ทุก ๆ 
ส่วนของแผนจึงต้องพิจารณาอย่างพิถีพิถัน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังหลังจากการวางแผน
ปฏิบัติการที่ชัดเจนและคอยตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น 
  Mitchell (2015) ผู้บริหารสูงสุดของ Arkansas-Based Mitchell Communications 
Group กล่าวว่า “ผู้ประกอบการและความเสี่ยงมักจะอยู่คู่กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสิค้าตัวใหม่ 
หรือการขยายกิจการ” และให้ความหมายของการค านวณความเสี่ยงว่าหมายถึง กระบวนการประเมิน
สถานการณ์ที่ผู้น าทุกภาคส่วนน ามาประกอบเพ่ือการตัดสินใจในการด าเนินการ ด้วยการสร้างสมดุล
ในการผลิตด้วยนวัตกรรม การประเมินสถานการณ์อย่างเฉียบแหลม การเลือกสรรสิ่งที่ดี และพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 
  Reardon (2007) คอลั ม น์ นิ ส ต์ จ า ก นิ ต ยส า ร  Harvard Business Review ใ ห้
ความหมายว่า การค านวณความเสี่ยงเป็นการประเมินสถานการณ์ในสิ่งที่จะได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย 
รวมถึงคุณภาพของการปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร 
 จากนิยามของค านวณความเสี่ยงตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง 
การประเมินสถานการณ์ในสิ่งที่จะได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย รวมถึงการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการตระหนักถึง
ศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง และการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกข้ันตอนของการท างาน 
ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้  คือ 1) การประเมิน
สถานการณ์ในสิ่งที่จะได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย 2) มีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการและ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงาน 3) มีการตระหนักถึงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง 4) มีการ
ก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนของการท างาน 
 
  



69 

ตารางที่ 2.7  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ “กล้าเสี่ยง” 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
กล้าตัดสินใจ 
(Decision-
Making) 

กระบวนการสร้างทางเลือกในการ
ด า เนินงาน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจในทุกสถานการณ์ โดยผ่าน
กระบวนการการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
การวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไป
ได้และการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 

1) มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
2) มีการวิเคราะห์และพิจารณาความ
เป็นไปได้  
3) มีการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 

เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
(Constant 
Learning) 

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้ โดย
การสืบค้นการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย 
สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
2) มี ความสามารถในการสื บค้ น
การศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย 
3) มีความสามารถในการประเมิน 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ 

เชื่อมั่นในตนเอง 
(Be Confident) 

อารมณ์ที่เตรียมพร้อมในการท างาน มี
ความสามารถรอบด้านในการสร้างให้
เกิดการสื่อสาร การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน 
รู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่อยู่
รอบข้ าง  และสามารถยอมรับการ
ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร ท า ง า น เ พ่ื อ ห า
จุดบกพร่องของตนเอง  

1) มีอารมณ์ที่ เตรียมพร้อมในการ
ท างาน 
2) มีความสามารถรอบด้านในการ
สร้างให้เกิดการสื่อสาร  
3) การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น 
4) รู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคล
ที่อยู่รอบข้าง 
5) ยอมรับการสะท้อนผลการท างาน
เพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง 

ยอมรับความ 
ล้มเหลว 
(Admitting 
Failure) 

ความสามารถในการยอมรับความ
ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความล้มเหลวใน
การท างาน เพ่ือทบทวนภาระหน้าที่ของ
ตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและ
ผู้ อ่ื น  และ เกิ ดการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อกา ร
ประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เสี่ยง 

1) มีความสามารถในการยอมรับความ
ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  
2) มีการวิเคราะห์ความล้มเหลวในการ
ท างาน  
3) มีการทบทวนภาระหน้าที่ ของ
ตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน
และผู้อ่ืน  
4) เกิดการเรียนรู้ เ พ่ือการประเมิน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง 
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ค านวณความเสี่ยง 
(Calculated 
Risks) 

การประเมินสถานการณ์ในสิ่งที่ จะ
ได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการ
และยุทธวิธีที่ ใช้ ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
โดยการตระหนักถึงศักยภาพหรือ
ความสามารถของตนเอง และการ
ก าหนดวิ ธี ก ารลดความ เสี่ ย งทุ ก
ขั้นตอนของการท างาน 

1) การประเมินสถานการณ์ในสิ่งที่จะ
ได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย  
2) มีการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงาน  
3) มีการตระหนักถึงศักยภาพหรือ
ความสามารถของตนเอง 
4) มีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยง
ทุกขั้นตอนของการท างาน 

 
 2.2.7 องค์ประกอบของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” (Oriented Change) 
  2.2.7.1 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Clay 
  Clay (2010) กล่าวว่าในยุคปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น า
จะต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร จะควบคุมสถานการณ์อย่างไร และจะเสริมแรงผู้ร่วมงานอย่างไรให้
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) ตัดความ
กังวล (Low Level of Anxiety) ความกังวลมักจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ให้เกิดการป้องกันหรือไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2) มีความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) การจะเรียนรู้ได้ดีหรือ
ท างานได้ดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดี ภาวะซึมเศร้า (Depression) จะส่งผลให้เป็นทุกข์จมอยู่
ในวังวนที่ผิดพลาด (Vicious Cycle) 3) มีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน (Action Orientation) 
การจะพัฒนาปรับปรุงน าสู่การเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงจึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 4) มีความมั่นใจ (Confidence) 
การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เราไม่รู้ ผู้น าจึง
ต้องมีความมั่นใจ ยอมรับความล้มเหลวเพ่ือการสร้างโอกาสที่ดี 5) เปิดใจ (Openness) การเปิดใจคือ
การเปิดโอกาสในการค้นพบและการเรียนรู้ ผู้น าจึงต้องมีความสนใจใฝ่รู้และส่งเสริมกระตุ้นผู้ร่วมงาน
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 6) ยอมรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) คุณลักษณะของ
การยอมรับความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะของความมั่นใจ แต่แตกต่างกันตรงที่ความ
มั่นใจเป็นทัศนคติและความเชื่อ ขณะที่ความเสี่ยงเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นมาตรวัดและ
การจัดการ ผู้น าจึงต้องประมวลผลความเป็นไปได้หรือลดความเสี่ยงในการท างาน 
  2.2.7.2 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Conner 
  Conner (2012) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย  1) มี
ทักษะกระบวนการ (Approach Process) ผู้น าต้องมีความสามารถเข้าถึง (Approach) เข้าใจใน
ความเกรงกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารในกระบวนการ
ท างานที่ชัดเจน 2) มีความสามารถในการโน้มน้าว (Pursued) กระตุ้น สร้างแรงผลักในการยอมรับ
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สภาพที่เป็นจริง สภาพความเสี่ยง ความขัดแย้ง เพ่ือน าไปสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผล 
3) มีความชัดเจน (Be Unequivocal) จะต้องมีการประเมินศักยภาพขององค์กรในการด าเนินงาน
ตามสภาพจริง และมีความชัดเจน เนื่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งที่เป็นอยู่
ที่สมบูรณ์แล้ว 4) มีความเป็นเอกภาพ (Integrity) การสร้างความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจที่ตรงกันใน
วัตถุประสงค์ขององค์กร และด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของผู้น า 5) ให้
การเสริมแรง (Reward) การให้รางวัลหรือการเสริมแรง จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 6) กล้าตัดสินใจ (Decision Making) มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
โดยอาศัยประสบการณ์ และการหยั่งรู้จัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  7) มีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นการกระจายอ านาจ โดยให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา
การด าเนินงานขององค์กร 8) มีความรอบคอบ (Deliberation) มีความสามารถในการรับฟัง มีมุมมอง
ที่หลากหลาย และความสามารถในการประเมินค่า (Value) ความเป็นไปได้ 9) ให้อ านาจ (Authority) 
มีทักษะการมอบหมายงาน (Assignment) และการจัดวางตัวบุคคล 10) มีการสื่อสารที่ดี  
(Communication) เป็นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ การเผชิญปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงการฝึกคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) 11) เป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้น าจึงต้องคอยชี้แนะ
วิธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด มีกลยุทธ์ในการท างาน 12) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
(Talent for Teamwork) ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่น มีทักษะในการสร้างความ
ร่วมมือ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
  2.2.7.3 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Couros 
  Couros (2013) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จมักจะมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจน หากการสื่อสารวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนก็จะก่อให้เกิดความท้อ (Frustrated) ในการท างาน 2) มี
ความอดทน (Patient) การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท าได้แค่ชั่วข้ามคืน ผู้น าจึงต้องมีความอดทน สร้าง
ความเข้าใจ ให้มีวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน และสร้างโอกาสที่ดีให้กับองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) มีความรับผิดชอบ (Accountability) ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานขององค์กร 4) มี
ความรู้ (Knowledgeable) มีความรู้ในสิ่งที่ท า มีความรู้ในสิ่งที่พูด 5) น่าเชื่อถือ (Trusted) การน าสู่
การเปลี่ยนแปลงผู้น าจะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีความสามารถในการบริหารจัดการและ สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
  2.2.7.4 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Dallas 
  Dallas (2015) กล่าวว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นการบริหารเพ่ือความอยู่ รอด
และเจริญเติบโตของทุกองค์กร ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จมักจะมียุทธวิธีที่ดีในการด าเนินงาน 
คุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1) รับฟังผู้ อ่ืน (Listen to People) การรับฟัง
ปัญหาจากการปฏิบัติงานของทุกส่วนในองค์กร จะท าให้รู้ถึงสภาพปัญหารวมถึงความต้องการของ
องค์กรที่แท้จริง 2) ให้อ านาจ (Play the Politics) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงต้องมีความเข้าใจผู้ร่วมงาน 
สามารถสร้างศรัทธา และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้นผู้น าจึงต้องให้อิสระในการคิด และ
ให้อ านาจในการท างาน 3) มีความสามัคคี (Rapport) ปฏิบัติการเพื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิด
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จากความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานของทุกส่วนในองค์กร อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 4) มี
ความมุ่งมั่น (Ability to Persevere) การท างานย่อมเกิดความผิดพลาด ดังนั้นผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจ และร่วมกันก าหนดทิศทางสู่ความส าเร็จ แม้การท างานจะมีอุปสรรค ก็
จะไม่ละความพยายาม (Give Up) 
  2.2.7.5 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ ESCALLA 
  ESCALLA (n.d.) เป็นสถาบันฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้น าในลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) มองการไกล (Horizon Scanning)ผู้น าจะต้องมี
ทักษะการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ รวมถึงการ
วิเคราะห์ถึงศักยภาพขององค์กร ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 2) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Defining 
the Vision) การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการก าหนดทิศทางขององค์กร และการก าหนด
วิสัยทัศน์  เ พ่ือความส าเร็จ 3) สร้างแรงกระตุ้น (Maintain the Momentum) ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถจูงใจ (Motivate) ผู้ร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  2.2.7.6 องค์ประกอบของมุ่ ง เปลี่ ยนแปลง ตามทัศนะของ Gilley, Gilley and 
Macmillan 
  Gilley, Gilley and Macmillan (2009) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง คุ ณ ลั กษ ณ ะข อง ผู้ น า มุ่ ง
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) สื่อสารอย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้น (Communicate Frequently and 
Enthusiastically) ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จมักจะมีการสื่อสารที่ตรงประเด็นบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง 
และมีความกระตือรือร้นในการกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานยอมรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 2) สร้าง
แรงจูงใจ (Motivate) ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จมักจะสร้างสภาวการณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และ
โน้มน้าวผู้ร่วมงานด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย 3) สร้างทีม (Build Teams) ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จ
มักจะส่งเสริม สร้างความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ก าหนดหน้าที่ เป้าหมาย รวมถึงประเมินค่า
รูปแบบและทักษะการด าเนินงาน 4) เป็นผู้ชี้แนะ (Act as Coaches) ผู้น าจะต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
ชี้แนะกระบวนการท างาน พัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างเข้มแข็ง และสร้างความ
ร่วมมือน าสู่การเปลี่ยนแปลง  
  2.2.7.7 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Katzenbach 
  Katzenbach (N.D.) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) มีความ
รับผิดชอบ (Commitment) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าอนาคตขององค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ความรับผิดชอบเป็นหนึ่งคุณลักษณะที่แสดงถึงศักยภาพของผู้น า 2) มี
ความกล้าหาญ (Courage) ความกล้าหาญมักเกิดจากความล้มเหลว (Failure) ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) และความเสี่ยง (Risk) ผู้น าจึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวและสร้างความกล้า
หาญให้กับผู้ร่วมงาน 3) คิดนอกกรอบ (Think Outside the Box) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ ไม่อาจคาดฝันได้ (Solve Unexpected 
Problems) กล้าคิด กล้าท า 4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงคือผู้น าที่สร้างพลัง 
(Create Energy) สร้างความตื่นเต้น (Excitement) สร้างแรงผลัก (Momentum) ให้กับผู้ร่วมงาน
เพ่ือการสร้างโอกาสที่ดีร่วมกัน 5) มีความใส่ใจ (Caring) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงคือผู้น าที่มีใจเป็นธรรม 
(Fair-Minded) และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นประสบผลส าเร็จ 6) ความฉลาดทางอารมณ์ (A Sense 
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of Humor) ไม่เป็นบุคคลที่น่าเบื่อ (Trivial) คลี่คลายสถานการณ์ได้ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ร่วมงาน แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ขับขันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Occasional 
Inevitable Failure)  
  2.2.7.8 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Moslemi 
  Moslemi (2011) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) มี
ทักษะในการสื่อสาร (Communicative Skill) การสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้เอาชนะแรง
ต้านการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่มีคุณภาพคือการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 2) มีความสามารถใน
การปรับตัว (Adaptability) ผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่มีความสามารถในการ
ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นภาระงาน หรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ ผู้น าต้องสร้างความมั่นใจ 
(Ensuring) ความเข้าใจ (Understanding) ให้กับผู้ร่วมงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินงาน 3) สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Ownership) การ
สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงาน (Implement) ที่จะ
น าสู่ความส าเร็จ 4) การมีส่วนร่วม (Participation) การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กร ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
  2.2.7.9 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Root 
  Root (2016) กล่าวว่าการน าองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นสิ่งที่
บุคคลในองค์กรยากที่จะยอมรับ ผู้น าที่ดีคือผู้น าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ที่เลวร้ายก็ตาม ซึ่งคุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) สร้างแรงจูงใจ 
(Persuasive) ผู้น าที่ดีจะต้องมีวิธีการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถในการโน้ม
น้าวเพ่ือให้เกิดการยอมรับ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 2) มีความรอบคอบ (Thorough) 
ในการตัดสินใจด าเนินงาน โครงการใด ๆ ในองค์กร ผู้น าจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กร ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบ จะต้องศึกษาหาข้อมูลหรือผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร 3) มีความมั่นใจ (Confidence) ผู้น าที่ดีต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ ร่วมงาน 4) มีทักษะการสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็น
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความมั่นใจ (Make Sure) ให้กับ
บุคลากรในองค์กร 5) มีความมุ่งมั่น (Unwavering) ผู้น าจะต้องมีความมุ่งมั่น และต้องเป็นผู้ชี้น า 
(Guideline) ในกระบวนการท างาน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์กร 
  2.2.7.10 องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง ตามทัศนะของ Nash 
  Nash (2014) กล่าวว่าผู้น าจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีและมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มี
ความสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณลักษณะของผู้น ามุ่งเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 1) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) สามารถเข้าใจ เข้าถึงอารมณ์
ของผู้อ่ืน และรู้วิธีการที่จะกระตุ้น สนับสนุนด้วยวิธีการเชิงบวก 2) มีความเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) มี
ความสามารถในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง และไม่ตัดสินคุณค่าของ
ผู้อ่ืน 3) ใฝ่เรียนรู้ (Curiosity) มีความสามารถในการรับรู้ และเห็นความส าคัญต่อประสบการณ์การ
เรียนรู้ 4) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน เข้าถึงใน
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ทุกสถานการณ์ บริบท และเน้นรูปแบบการท างานเป็นทีม 5) มีความสามารถในการถ่ายทอด (Teach 
Ability) มีความเต็มใจและความสามารถที่จะเรียนรู้จากทุก ๆ สถานการณ์ 6) กล้าเสี่ยง (Comfort 
With Risk) มีความเต็มใจและความสามารถเรียนรู้หรือกระท าในสิ่งใหม่ ๆ (Try New Things) และ
สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทน (Balance Risk /Reward)  
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง 
จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ที่ 5 
โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( Theoretical 
Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป 
 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 1.1-1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.8  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” 
 

องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
0 

รว
ม 

1. สร้างแรงจูงใจ (Motivation)           5 
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill)           4 
3. มีความเป็นเอกภาพ (Unity)           3 
4. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)           3 
5.มีความมุ่งมั่น (Perseverance)           3 
6. มีส่วนร่วม (Participation)           2 
7. มีความรอบคอบ (Deliberation)           2 
8. ให้อ านาจ (Authority)           2 
9. เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)           2 
10. มีการท างานเป็นทีม (Teamwork)           2 
11. มีวิสัยทัศน์ชัดเจน (Clear Vision)           2 
12. มีความรับผิดชอบ (Accountability)           2 
13. มีความม่ันใจ (Confidence)           2 
14. มีความเข้าใจผู้อื่น (Empathy)           2 
15. มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)           2 
16. ตัดความกังวล(Low Level of Anxiety)           1 
17. มีการก าหนดเป้าหมายในหารท างาน (Action Orientation)           1 
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมุ่งเปลี่ยนแปลง 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

1.6
 

1.7
 

1.8
 

1.9
 

1.1
0 

รว
ม 

18. เปิดใจ (Openness)           1 
19. ยอมรับความเสี่ยง (Risk Tolerance)           1 
20. มีทักษะกระบวนการ (Approach Process)           1 
21. มีความชัดเจน (Be Unequivocal)           1 
22. ให้การเสริมแรง (Reward)           1 
23. กล้าตัดสินใจ (Decision-Making)           1 
24. มีความรู้ (Knowledgeable)           1 
25. น่าเชื่อถือ (Trusted)           1 
26. รับฟังผู้อ่ืน (Listen to People)           1 
27. มองการไกล (Horizon Scanning)           1 
28. มีความกล้าหาญ (Courage)           1 
29. คิดนอกกรอบ (Think Outside the Box)           1 
30. ใฝ่เรียนรู้ (Curiosity)           1 
31. มีความสามารถในการถ่ายทอด (Teach Ability)           1 
32. กล้าเสี่ยง (Comfort With Risk)           1 
รวม 6 12 5 4 3 4 6 4 5 6 55 
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 จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” พบว่ามี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 32 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ได้จ านวน 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
 2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) 
 3. มีความเป็นเอกภาพ (Unity) 
 4. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
 5. มีความมุ่งมั่น (Perseverance) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 โมเดลการวัดของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” 
 
 จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 2) มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
(Communication Skill) 3) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) 4) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) 5) มีความมุ่งมั่น (Perseverance) ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษานิยาม
เชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.2.8.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างแรงจูงใจ” (Motivation) 
  Nader (n.d.) ให้ความหมายว่า การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือการ
ให้รางวัล ผู้น าจะต้องเข้าใจในทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ มีวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน มี
คุณสมบัติที่หลากหลาย มีพลัง สามารถกระตุ้นการคิด การแก้ไขปัญหา ให้การสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการน าองค์กรสู่ความส าเร็จ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งเปลี่ยนแปลง 
(Oriented 
Change 

สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 

มีทักษะการสื่อสารทีด่ี (Communication Skill) 

มีความเป็นเอกภาพ (Unity) 

มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 

มีความมุ่งมั่น (Perseverance) 
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  Management Study Guide (2017) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ให้ความหมายว่า การจูงใจเป็นคุณลักษณะส าคัญที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็น
แรงผลักดันในการท างานของแต่ละบุคคล ในการบริหารองค์กรผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่ดีมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน ผสานกลมกลืนความ
ต้องการพ้ืนฐานของบุคลากรทุกคนกับความต้องการขององค์กร ให้ขวัญและก าลังใจ ซึ่งเป็นกุญแจ
ส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้แต่ละบุคคลมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญขององค์กร ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ
หากจะเป็นการสอนให้เรียนรู้ปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจในสภาวการณ์ที่
ยุ่งยากหรือเมื่อประสบปัญหา สร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความส าคัญและ
สร้างความท้าทายในงานที่ท าเพ่ือปลูกฝังการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  Money-Zine.Com, LLC (2016) ให้ความหมายว่า การกระตุ้นให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกิดการพัฒนาด้วยเงื่อนไขของความเชื่อที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้น าจึงต้องเรียนรู้วิธีการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง สร้างความท้าทาย 
ใฝ่เรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น ควบคุมสถานการณ์ สร้างจินตนาการ สร้าง
บรรยากาศการแข่งขัน สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ และสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับ 
  Tracy (2012) ผู้ฝึกการขายที่ประสบผลส าเร็จคนหนึ่งของโลก ให้ความหมายว่าผู้น าที่
สร้างแรงจูงใจคือผู้น าที่มีความสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงมีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
การเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติตน มีพลังอ านาจ สามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อ
ผู้อืน่ และเป็นผู้น าในการกระท า ปฏิบัติหรือลงมือกระท าให้เป็นแบบอย่าง  
  Zwilling (2012) ให้ความหมายว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ
เป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ยั่งยืน ผู้น าองค์กรที่ประสบผลส าเร็จ คือผู้น าองค์กรที่สามารถ
กระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี สร้างพลังบวกให้กับทีมงาน ท างานอย่างมีความสุข เติม
เต็มชีวิต มีธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญกับบุคคล เป็นผู้สื่อสารที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ผู้ฟังท่ีดี เป็นนักแก้ปัญหา และมีสมรรถนะความเป็นผู้น า 
 จากนิยามของสร้างแรงจูงใจตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง ความสามารถ
ในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท างาน การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือ
การให้รางวัล มีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และเป็นผู้น าในการกระท า ปฏิบัติ
ให้เป็นแบบอย่าง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) 
ความสามารถในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท างาน 2) การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย
การเสริมแรงหรือการให้รางวัล 3) มีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่น 4) เป็นผู้น าใน
การกระท า ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง 
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  2.2.8.2 นิ ย าม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร และตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง  “มี ทั กษะกา รสื่ อ ส า รที่ ดี ” 
(Communication Skill) 
  Anthony (2017) ให้ความหมายว่า ผู้น าที่มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะรู้ถึง
วิธีในการสื่อสารทั้งในระดับองค์กร ลูกจ้าง ผู้จัดการ ลูกค้า หรือแม้กระทั่งผู้ที่มาเยือน ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
คนมีความต้องการการสื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้น าจึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร กล่าวคือสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาท่าทาง คนส่วนใหญ่จะ
ให้ความสนใจกับภาษาท่าทางมากกว่าค าพูด ผู้น าต้องใช้ทั้งภาษาท่าทางและภาษาพูดได้อย่าง
กลมกลืนมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง มีความสามารถในการรับ
ฟัง รับฟังอย่างตั้งใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และพินิจพิเคราะห์ ทบทวนและพัฒนาทักษะการสื่อสารของ
ตนเอง 
  Barrett (2010) ให้ความหมายว่า ความสามารถหรือศักยภาพในการสื่อสารของผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือคิดก่อนพูด ระมัดระวังในค าพูด การสื่อสารของผู้น าคือการควบคุม การถ่าย
โอนความหมายไปยังบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือแม้แต่กระท่ังชุมชน ผู้น าจึงต้องมีความสามารถใน
การสื่อสาร กล่าวคือมีการสื่อสารในทางบวก เอาชนะสิ่งที่เข้ามารบกวน และมีวิธีการสร้างและส่งสาร
ที่ชี้น า ตรงประเด็น จูงใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นสู่การปฏิบัติ  
  Farmer (2013) ให้ความหมายว่า ความสามารถในการสื่อสารที่หลากหลาย ทักษะการ
สื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้น าแสดงบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบทบาทของผู้น ามักจะขึ้นอยู่
กับการสื่อสาร ทั้งวิธีการ เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งเป็น
ทักษะการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้น า มีความสามารถสื่อสารแผนปฏิบัติการ สามารถที่จะอธิบาย
หรือสื่อสารรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความสามารถในการ
มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวมถึงความสามารถในการจัดวางตัวบุคคล มีความสามารถใน
การวิจารณ์สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ ไม่ พึงประส งค์เ พ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสื่อสารความต้องการเพ่ือการปรับเปลี่ยนที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  Froschheiser (n.d.) ประธานและผู้บริหารสูงสุดของ Map Consulting (MAP) ได้ให้
ความหมายว่า การสื่อสารที่ดีเป็นการสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับผู้น า เกิดการยอมรับและการ
ปฏิบัติตาม ผู้น าที่เป็นเลิศคือผู้น าที่สื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จ ศิลปะ
การสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร มีเป้าหมายของการสื่อสารที่ชัดเจน 
วางแผนอย่างรอบคอบก่อนการประชุม รวมถึงการคาดการณ์ ทรรศนะ หรือความรู้สึกของผู้น า มี
ความสามารถในการส่งสาร สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น และระบุการด าเนินการที่ชัดเจน มี
ความสามารถในการรับสาร เปิดรับ ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สะท้อนผลเพื่อการพัฒนา มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และมีการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
  Myatt (2012) ให้ความหมายว่า ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดอารมณ์และ
ความรู้สึก สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จ คือผู้น าที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
ทักษะการสื่อสารจึงเป็นความสามารถที่ผู้น าจะต้องพัฒนาอย่างจริงจังและตระหนักถึงคุณค่า การ
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สื่อสารที่ดีไม่ได้หมายถึง พูดเก่ง ทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นประกอบด้วย ไม่ใช้ค าพูดที่ไม่น่าเชื่อถือ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี เน้นการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Conversation) ชี้ชัดเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ เข้าถึงจิตใจผู้อ่ืนเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ พูดให้น้อยฟังให้มาก ลดอัตตาตนเองด้วย
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความสามารถเข้าใจในปฏิกิริยา ท่าทาง สิ่งที่ เห็น และสิ่งที่ได้ยิน มีความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่พูด และพูดสื่อสารกับกลุ่มรวมแต่เปรียบเสมือนพูดสื่อสารกับแต่ละบุคคล  
 จากนิยามของมีทักษะการสื่อสารที่ดีตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) เพ่ือการวิจัยในครั้ง
นี้ว่า หมายถึง ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ การเลือกใช้รูปแบบที่ เหมาะสมกับผู้ ฟัง มี
ความสามารถในการสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน และการมีประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีศักยภาพในการสร้าง
ความเข้าใจ 2) การเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 3) มีความสามารถในการสื่อสาร วิจารณ์ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 4) มีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
  2.2.8.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความเป็นเอกภาพ” (Unity) 
  Bossong (2012) ให้ความหมายว่า การปลูกฝังความเชื่อที่ เข้มแข็งในความเป็น
ครอบครัว ความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเอกภาพและความจงรักภักดีต่อองค์กรจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร จากองค์กรที่ธรรมดาสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ หากองค์กรใดที่บุคลากรขาดความ
รับผิดชอบและมีวัฒนธรรมองค์กรแบบสั่งการ ก็มักจะเผชิญกับการขาดความเป็นเอกภาพในองค์กร 
ผู้น าที่เป็นเลิศจะมีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากนโยบายเล็ก ๆ สู่การปรับเปลี่ยน
และพลิกผันสู่ความส าเร็จ องค์กรที่เป็นเลิศมักจะมีความเชื่อหรือมีวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เ ห็นทั้ง
จากภายในและภายนอก ผู้น าต้องหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วสั่งการ และต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคนใน
องค์กรมีความส าคัญ กระท าตนเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยง สะท้อนผลและส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ผสานความร่วมมือ สร้าง
บรรยากาศการร่วมคิดร่วมท า และให้บริการผู้อื่น เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  Glaze (2013) ให้ความหมายว่า ความเป็นเอกภาพของทีมคือความใส่ใจในเป้าหมาย
และความสัมพันธ์ที่ดีของทีม ผู้น าจึงต้องมีทักษะ มีความสามารถในการสร้างทีมที่มีความเป็นเอกภาพ 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจในเป้าหมายของทีม ผสานความเป็นหนึ่งเดียวและให้ความส าคัญ
กับคณะท างาน (Teamwork) 
  Hyatt (2011) ผู้จัดตั้ง New York Times และอดีตประธานและผู้บริหารสูงสุดของ 
Thomas Nelson Publishers ให้ความหมายว่า ความเป็นเอกภาพ หมายถึงการหลอมรวมทุกการ
กระท าให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการท างานร่วมกันเป็นทีม และ
เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของผู้น า ซึ่งประกอบด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน การสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน และการจัดการร่วมกัน 
  Micro System Design (2017) ให้ความหมายว่า ความเป็นเอกภาพนั้นเปรียบเสมือน
กับเนื้อเยื่อในร่างกายที่ยึดติดกัน หากองค์การขาดความเป็นเอกภาพ ทุกเซลไม่ยึดติดกัน อาจจะมีชีวิต
อยู่ได้ แต่ไม่สามารถท าให้อวัยวะเติบโตได้ เปรียบได้กับองค์กรหากขาดความเป็นเอกภาพองค์กรก็ไม่
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สามารถจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าจึงต้องมีศักยภาพในการสร้างความเป็นเอกภาพให้
เกิดขึ้นกับองค์กร ให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานโดยจดจ าวันเกิดและวันส าคัญของผู้ร่วมงาน ก าหนด
กิจกรรมให้ท าร่วมกันและลดความตึงเครียด พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก าหนดบทบาทการท างานที่
ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ อาจจะเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ให้ความส าคัญกับสิทธิบุคคล ตระหนักถึงความเป็นเอกภาพและการให้บทบาท
พิเศษแต่ละบุคคล คงสภาพแห่งความเข้มแข็ง กล่าวคือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในกระบวนการ
ท างานแล้วพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  
  Cox (2016) ให้ความหมายว่า ความเป็นเอกภาพคือสิ่งที่ส าคัญส าหรับองค์กรที่จะส่งผล
ให้การด าเนินการประสบผลส าเร็จ บรรลุตามวิสัยทัศน์ การสร้างความเป็นเอกภาพจึงเป็นหัวใจส าคัญ
ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และเกิดความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของแต่ละบุคคลใน
องค์กร ซึ่ งประกอบด้ วยการระบุความแตกต่างของแต่ละบุคคล (Identify the Different 
Personalities) ได้แก่ บุคคลที่มีหวัง บุคคลที่เศร้าโศก บุคคลที่โกรธง่าย ฉุนเฉียว และบุคคลที่เฉื่อยชา 
เพ่ือให้เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคลในองค์กร และการระบุความต้องการของแต่ละบุคคล
และผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นแบบอย่างท่ีดี  
 จากนิยามของมีความเป็นเอกภาพตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความเป็นเอกภาพ (Unity) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง การ
ปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งในความเป็นครอบครัวและความเป็นหนึ่งเดียว การให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายและความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน การสร้างข้อตกลงและการจัดการร่วมกัน รวมถึงการ
ก าหนดกิจกรรมที่ให้ท าร่วมกันเพ่ือลดความตรึงเครียด ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งในความเป็นครอบครัวและความเป็น
หนึ่งเดียว 2) การให้ความส าคัญกับเป้าหมายและความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน 3) การสร้าง
ข้อตกลงและการจัดการร่วมกัน 4) มีการก าหนดกิจกรรมท่ีให้ท าร่วมกันเพื่อลดความตรึงเครียด 
  2.2.8.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional 
Intelligence) 
  Comaford (2016) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของผู้น า ซึ่งจะก่อให้เกิดการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1) รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง 2) ควบคุมอารมณ์ได้ดี 3) ค านึงถึงผู้รับสาร 4) มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
  Deutschendorf (2014) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ของสมรรถนะผู้น า  ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงสัมพันธภาพในเชิงบวกระหว่างผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสร้างความพึงพอใจ และการคงสภาพในการท างาน ประกอบด้วยการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งผู้น าที่ตระหนักรู้ในตนเองสามารถที่จะพัฒนาทักษะและวิธีการจัดการอารมณ์
ของตนเอง ตระหนักรู้ในผู้อ่ืน ผู้น าที่ตระหนักรู้ในตนเองย่อมตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อ่ืน มีทักษะ
การฟังที่ดี ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น ไม่เพียงแต่จะเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ที่สื่อออกไปแต่ยังเก็บซ่อนทุกอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ตระหนักถึงสภาพของอารมณ์ สามารถตระหนักรู้
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ในสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกในบรรยากาศการท างาน และเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  Gleeson (2015) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของผู้น าที่มีประสิทธิภาพเป็นความสามารถในการสร้างมุมมองหรือมีทัศนคติที่มีต่อตนเองและสภาพ
อารมณ์ของตนเอง เช่นเดียวกับการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบหรือ
เกิดข้อขัดแย้ง ประกอบด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง ความสามารถในการจัดการตนเองหรือควบคุม
ตนเอง เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน ความสามารถในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  Goleman (n.d.) ให้ความหมายว่า ความสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้ ตลอดจนความสามารถเข้าใจและรับรู้ในอารมณ์ของผู้อ่ืน ผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะ
เป็นผู้น าที่มีศักยภาพและประสบผลส าเร็จ เป็นผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถรับรู้อารมณ์
ของตนเองและรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น มีความสามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับตนเอง เข้าใจตนเอง มีทักษะทางสังคม มีความสามารถในการสื่อสาร และรู้จักยกย่อง
ชื่นชมผู้อื่น 
  Kaplan (2016) ผู้บริหารสูงสุดของ Lexion Capital Management ให้ความหมายว่า 
ความสามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความต้องการของผู้อื่น ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จคือผู้น าที่สามารถสร้าง
ทีมงานหรือแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กร ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์
ของผู้อ่ืนและปรับทัศนคติเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ เป็นผู้ที่มีความมั่นใจและมองโลกในแง่ดี มีความ
มุ่งมั่นและมีวินัยในตนเอง ให้ความชื่นชมในการท างานมากกว่าการวิจารณ์ ยอมรับข้อผิดพลาด มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่น รับฟังผู้อ่ืน และเห็นใจผู้อื่น 
  Ovans (2015) บรรณาธิการสูงสุดของนิตยสาร Harvard Business Review ให้
ความหมายว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เข้าใจลักษณะอาการที่แสดงออก
หรือบ่งบอกถึงอารมณ์ และสามารถจัดการกับอารมณ์ของผู้อ่ืนได้ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่ง
ส าคัญไม่เพียงแต่เป็นสมรรถนะของผู้น าเท่านั้นหากเป็นคุณสมบัติที่เป็นหัวใจส าคัญของผู้น า 
 จากนิยามของมีความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เพ่ือการวิจัย
ในครั้งนี้ว่า หมายถึง ความสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ตลอดจนความสามารถ
เข้าใจและรับรู้ในอารมณ์ของผู้อ่ืน เข้าใจลักษณะที่แสดงออกหรือบ่งบอกถึงอารมณ์ และสามารถ
จัดการกับอารมณ์ของผู้อ่ืนได้ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้ 
คือ 1) มีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเอง 2) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของ
ตนได้ 3) จัดการกับอารมณ์ของตนได้ 4) มีความเข้าใจและสามารถรับรู้ในอารมณ์ของผู้อื่น 
  2.2.8.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความมุ่งมั่น” (Perseverance) 
  Henton (2013) ให้ความหมายว่า ความอดทนต่อสถานการณ์ที่อยู่รอบตัว รวมถึง
บุคคลและสภาวการณ์ที่ยุ่งเหยิง เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความท้าทายใหม่ ๆ และอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน ความมุ่งมั่นจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญที่จะเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ มี
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ความสามารถอดทนต่อสภาวการณ์ที่อยู่โดยรอบ อุทิศตนในการท างาน สร้างบรรยากาศท่ีท้าทายและ
เอาชนะต่ออุปสรรค 
  Luttrell (2008) ที่ปรึกษาการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้ความหมายว่า การมีจุดยืนที่
แน่วแน่ มีความสามารถที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งคุณลักษณะที่ดีของผู้น า และ
เป็นการสร้างการยอมรับ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมีเหตุการณ์มากมายที่ท้าทายความสามารถของ
ผู้น า ผู้น าจึงต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความมุ่งมั่น และการน าองค์กร มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่สามารถเชื่อมโยงถึงอนาคต เน้นการปฏิบัติ เข้าใจถึงความส าคัญของการปฏิบัติซ้ า ๆ
เพ่ือให้เกิดความช านาญ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ ์
  Perlis (2013) ให้ความหมายว่า ความอดทน มุ่งมั่น และเพียรพยายามที่จะเอาชนะ
อุปสรรค ผู้น าหรือนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ ารวยเสมอไป แต่หากเกิดจากความ
มุ่งมั่นเพียรพยายาม คุณลักษณะเช่นนี้ประกอบด้วยการมีความกล้าหาญ มีความสามารถในการ
จัดการกับความกลัวและความล้มเหลวให้เป็นพลังขับสู่ความส าเร็จ มีความรอบคอบ มีความอดทน มี
ความยืดหยุ่น มีความสมบูรณ์แบบ สร้างมาตรฐานในการท างาน 
  Warner (2016) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจได้ให้ความหมายว่า ความอดทนที่มั่นคงต่อการ
ปฏิบัติการใด ๆ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอันเกิดจากความไม่กระตือรือร้น จากตัวบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด ๆ ก็ตาม ความมุ่งมั่นจึงเป็นกุญแจส าคัญส าหรับผู้น าที่จะน าองค์กรสู่ความส าเร็จ ผู้น าจึงต้อง
เรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาส วางแผนหรือคาดคะเนปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน ตรวจสอบผลส าเร็จที่เกิดข้ึน
เพ่ือการพัฒนาและสร้างจุดเน้น ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็ง 
  Postema (2013) ให้ความหมายว่า ความอดทนที่มั่นคง ความมุ่งม่ันจึงเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของผู้น าต่อการปฏิบัติการใด ๆ แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือสิ่งขวางก้ัน ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นนั้นจะมี
ความเข้มแข็ง (Strength) มีความเต็มใจที่จะศึกษาค้นคว้า (Willingness to Discover) มีศักยภาพใน
การแก้ปัญหา (Potential Solution) และก าหนดวิธีการด าเนินงาน (Set Implementing Methods)  
 จากนิยามของมีความมุ่งมั่นตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป เป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีความมุ่งมั่น (Perseverance) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง การมีจุดยืน
ที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามท าให้วิสัยทัศน์เป็น
จริง และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ได้ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) มีความมุ่งมั่น อดทน เพียร
พยายามท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 3) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา 
 
ตารางที่ 2.9  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ “มุ่งเปลี่ยนแปลง” 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
สร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) 

ความสามารถในการกระตุ้นและสร้าง
บ ร ร ย าก าศ ใน กา รท า ง าน  ก า ร
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการ
เสริมแรงหรือการให้รางวัล มีพลัง 

1) มีความสามารถในการกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
2) มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย
การเสริมแรงหรือการให้รางวัล 
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ตารางที่ 2.9  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
 อ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพล

ต่อผู้ อ่ืน และเป็นผู้น าในการกระท า
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

3) มีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืน 
4) เป็นผู้น าในการกระท าปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง 

มีทักษะการสื่อสาร
ที่ดี
(Communication 
Skill) 

ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ การ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
กับผู้ฟัง มีความสามารถในการสื่อสาร 
วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
และมีการประเมินประสิทธิภาพของ
การสื่อสาร 
 

1) มีศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ 
2) ใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
กับผู้ฟัง  
3) มีความสามารถในการสื่ อสาร 
วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน  
4) มีการประเมินประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร 

มีความเป็น
เอกภาพ 
(Unity) 

การปลูกฝังความเชื่อที่ เข้มแข็งใน
ความเป็นครอบครัวและความเป็น
หนึ่ ง เดียว  การให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายและความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะท างาน การสร้างข้อตกลงและ
การจัดการร่วมกันรวมถึงการก าหนด 
กิจกรรมให้ท าร่วมกันเพ่ือลดความตรึง
เครียด 

1) มีการปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งใน 
ความเป็นครอบครัวและความเป็น
หนึ่งเดียว  
2) การให้ความส าคัญกับเป้าหมาย
และความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน  
3) การสร้างข้อตกลงและการจัดการ 
ร่วมกัน  
4) มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าร่วมกัน
เพ่ือลดความตรึงเครียด 

มีความฉลาดทาง
อารมณ์
(Emotional 
Intelligence) 

ความสามารถเข้าใจและจัดการกับ
อารมณ์ของตน เอง ได้  ตลอดจน
ความสามารถ เข้ า ใจและรับรู้ ใ น
อารมณ์ของผู้ อ่ืน เข้าใจลักษณะที่
แสดงออกหรือบ่งบอกถึงอารมณ์ และ
สามารถจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ 

1) มีความเข้าใจและสามารถรับรู้
อารมณ์ของตนเอง  
2) มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 
3) จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้  
4) มีความเข้าใจและสามารถรับรู้
อารมณ์ของผู้อื่น 

มีความมุ่งมั่น 
(Perseverance) 

การมีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น มีความมุ่งมั่น 
อดทน เพียรพยายามท าให้วิสัยทัศน์
เ ป็ นจ ริ ง  และมี ศั กยภาพในกา ร
แก้ปัญหา 

1) มีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อ 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
2) มีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายาม
ท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
3) มีศักยภาพในการแก้ปัญหา 
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2.3  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุปเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ 
การสร้างความร่วมมือ กล้าเสี่ยง และมุ่งเปลี่ยนแปลง โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อย 
ซึ่งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นโมเดลการวัด 
(Measurement Model) 4 โมเดลดังนี้ 
 2.3.1 โมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ  
  1) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) 
  2) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) 
  3) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
  4) สร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) 
  5) มีการก าหนดเป้าหมาย (Gold Setting) 
  6) สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) 
 2.3.2 โมเดลการวัดการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
  1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) 
  2) ให้อ านาจ (Empower) 
  3) เปิดใจ (Openness) 
  4) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) 
  5) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 2.3.3 โมเดลการวัดกล้าเสี่ยง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
  1) กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) 
  2) เรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง (Constant Learning) 
  3) เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) 
  4) ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) 
  5) ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) 
 2.3.4 โมเดลการวัดมุ่งเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
  1) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 
  2) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) 
  3) มีความเป็นเอกภาพ (Unity) 
  4) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
  5) มีความมุ่งมั่น (Perseverance) 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว น ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.6 
 

 
 
ภาพที่ 2.6  โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 2.3.1 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (Visionary) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 



87 

  2.3.1.1 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์
บนพื้นฐานที่เป็นความจริง (2) มีความชัดเจน (3) มีความเข้าใจตรงกัน (4) สร้างแรงจูงใจ (5) เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน (6) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
  2.3.1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การสร้าง
ความเข้าใจในทิศทางขององค์กร (2) ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้ง่าย (3) มี
รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย (4) มีมติร่วมกันเพื่อสร้างพันธะสัญญาในการท างาน 
  2.3.1.3 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความกระตือรือร้น 
(2) มีความมุ่งมั่น (3) สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน (4) ให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับ
ผู้ร่วมงาน 
  2.3.1.4 การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถ
ในการประสานความร่วมมือ (2) เรียนรู้ที่จะเคารพและยอมรับผู้ อ่ืน (3) มีความยืดหยุ่น (4) มี
ความสามารถในการปรับตัว 
  2.3.1.5 มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ก าหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน (2) มีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (3) สามารถวัดและบรรลุผลได้จริง (4) มี
ขอบเขตระยะเวลาในการท างาน 
  2.3.1.6 สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) มี 4 ตัวบ่งชี้คือ (1) มีการคัด
สรรที่ชัดเจน (2) แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร (3) ระบุค่านิยมที่ชัดเจน (4) มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 
 2.3.2 การสร้างความร่วมมือ (Collaborative) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.3.2.1 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) มี 3 ตัวบ่งชี้ 
คือ (1) การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
(3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและการสร้างทางเลือก 
  2.3.2.2 ให้อ านาจ (Empower) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มอบหมายงานที่รับผิดชอบ (2) 
การให้อ านาจตัดสินใจ (3) การให้อ านาจในการวิเคราะห์พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.3.2.3 เปิดใจ (Openness) มี 3 ตัวบ่งชี้คือ (1) มีความเต็มใจและยอมรับฟังผู้อ่ืน (2) 
ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง (3) การเปิดใจยอมรับข้อเท็จจริงของตนเอง 
  2.3.2.4 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การให้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย (2) การมีส่วนร่วมในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ในเป้าหมายขององค์กร (3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร 
  2.3.2.5 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) มี 3 ตัวบ่งชี้ 
คือ 1) มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (2) มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ (3) มีการตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 2.3.3 กล้าเสี่ยง (Risk Taking) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.3.3.1 กล้าตัดสินใจ (Decision-Making) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล (2) มีการวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ (3) มีการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 



88 

  2.3.3.2 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ (2) มีความสามารถในการสืบค้นการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย (3) มีความสามารถในการ
ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ 
  2.3.3.3 เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีอารมณ์ที่เตรียมพร้อม
ในการท างาน (2) มีความสามารถรอบด้านในการสร้างให้เกิดการสื่อสาร การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน (3) 
รู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่อยู่รอบข้าง  (4) ยอมรับการสะท้อนผลการท างานเพ่ือหา
จุดบกพร่องของตนเอง 
  2.3.3.4 ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถ
ในการยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น (2) มีการวิเคราะห์ความล้มเหลวในการท างาน 
(3) มีการทบทวนภาระหน้าที่ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานและผู้อื่น (4) เกิดการเรียนรู้เพ่ือ
การประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง 
  2.3.3.5 ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การประเมิน
สถานการณ์ในสิ่งที่จะได้รับและสิ่งที่จะสูญเสีย (2) มีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการและ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงาน (3) มีการตระหนักถึงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง (4) มีการ
ก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนของการท างาน 
 2.3.4 มุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) มีตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.3.4.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivation) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความสามารถในการกระตุ้น
และสร้างบรรยากาศในการท างาน (2) มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือการให้
รางวัล (3) มีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน (4) เป็นผู้น าในการกระท าปฏิบัติเป็น
แบบอย่าง 
  2.3.4.2 มีทักษะการสื่อสารที่ดี  (Communication Skill) มี  4 ตัวบ่งชี้  คือ (1) มี
ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ (2) ใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง (3) มีความสามารถใน
การสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน (4) มีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
  2.3.4.3 มีความเป็นเอกภาพ (Unity) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มีการปลูกฝังความเชื่อที่
เข้มแข็งในความเป็นครอบครัวและความเป็นหนึ่งเดียว (2) การให้ความส าคัญกับเป้าหมายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน (3) การสร้างข้อตกลงและการจัดการร่วมกัน (4) มีการก าหนด
กิจกรรมให้ท าร่วมกันเพื่อลดความตรึงเครียด 
  2.3.4.4 มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) มี
ความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเอง (2) มีความสามารถในการควบคุมและการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้ (3) มีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
  2.3.4.5 มีความมุ่งมั่น (Perseverance) มี 3 ตัวบ่งชี้  คือ (1) มีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่
หวั่นไหวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น (2) มีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง (3) มี
ศักยภาพในการแก้ปัญหา 



 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” นี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,359 คน (กลุ่มสารสนเทศ 
ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) 
และใช้วิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free 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 21 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 25 เส้น รวมทั้งหมด 51 พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1,020 คน  
 วิธีการเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,020 คน จากประชากรจ านวน 2,359 คน ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการสุ่มแบบตามสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของจ านวนประชากรที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัดโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without 
Replacement) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้จ านวนรวมทั้งสิ้น 
1,020 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
 



 

ตารางที่ 3.1  การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของจ านวนประชากรในแต่ละจังหวัด 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ตำมสัดส่วนของ

ประชำกร 
1. กรุงเทพฯ 119 51 16. กาญจนบุรี 29 13 
2. นนทบุรี 18 8 17. สุพรรณบุรี 32 14 
3. พระนครศรีอยุธยา 29 13 18. นครปฐม 29 13 
4. ปทุมธานี 22 10 19. สมุทรสาคร 11 5 
5. สระบุรี 21 9 20. สมุทรสงคราม 9 4 
6. อ่างทอง 14 6 21. เพชรบุรี 22 10 
7. ลพบุรี 25 11 22. ประจวบคีรีขันธ์ 18 8 
8. สิงห์บุรี 12 5 23. สุราษฎร์ธานี 44 19 
9. ชัยนาท 13 6 24. ชุมพร 22 10 
10. สมุทรปราการ 25 11 25. นครศรีธรรมราช 71 31 
11. ฉะเชิงเทรา 29 13 26. พัทลุง 28 12 
12. ปราจีนบุรี 19 8 27. กระบี่ 16 7 
13. นครนายก 11 5 28. ตรัง 28 12 
14. สระแก้ว 14 6 29. พังงา 13 6 
15. ราชบุรี 26 11 30. ภูเก็ต 7 3 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำร

โรงเรียน 
ที่เป็นประชำกร 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

31. ระนอง 7 3 46. นครพนม 51 22 
32. ปัตตานี 17 7 47. มุกดาหาร 30 13 
33. ยะลา 12 5 48. สกลนคร 45 19 
34. นราธิวาส 17 7 49. กาฬสินธุ์ 55 24 
35. สงขลา 41 18 50. ขอนแก่น 84 36 
36. สตูล 12 5 51. มหาสารคาม 35 15 
37. จันทบุรี 23 10 52. ร้อยเอ็ด 60 26 
38. ตราด 15 6 53. ศรีสะเกษ 56 24 
39. ชลบุรี 31 13 54. ยโสธร 27 12 
40. ระยอง 19 8 55. อุบลราชธานี 59 26 
41. หนองบัวล าภู 21 9 56. อ านาจเจริญ 22 10 
42. เลย 31 13 57. ชัยภูมิ 37 16 
43. อุดร 63 27 58. นครราชสีมา 50 22 
44. หนองคาย 31 13 59. บุรีรัมย์ 66 29 
45. บึงกาฬ 25 11 60. สุรินทร์ 85 37 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำรโรงเรียน 

ที่เป็นประชำกร 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้บริหำร

โรงเรียน 
ที่เป็นประชำกร 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำม
สัดส่วนของประชำกร 

61. เชียงใหม่ 33 14 70. สุโขทัย 27 12 
62. แม่ฮ่องสอน 8 3 71. อุตรดิตถ์ 19 8 
63. ล าพูน 15 6 72. พิษณุโลก 39 17 
64. ล าปาง 31 13 73. เพชรบูรณ์ 39 17 
65. พะเยา 18 8 74. ก าแพงเพชร 32 14 
66. เชียงราย 41 18 75. พิจิตร 30 13 
67. แพร่ 16 7 76. นครสวรรค์ 37 16 
68. น่าน 30 13 77. อุทัยธานี 21 9 
69. ตาก 20 9    
รวม 2,359 1,020 
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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 าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย มีข้อค าถาม จ านวน 
79 ข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2  จ านวนข้อค าถามขององค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน 
ข้อค ำถำม 

1. มีวิสัยทัศน ์ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  
การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
มีความกระตือรือร้น 
สร้างสัมพันธ์ 
มีการก าหนดเป้าหมาย 
สร้างค่านิยมในการท างาน 

6 
4 
4 
4 
4 
4 

6 
4 
4 
4 
4 
4 

2. การสร้ า งความ
ร่วมมือ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ให้อ านาจ 
เปิดใจ 
มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3. กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เชื่อมั่นในตนเอง 
ยอมรับความล้มเหลว 
ค านวณความเสี่ยง 

3 
3 
5 
4 
4 

3 
3 
5 
4 
4 

4. มุ่งเปลี่ยนแปลง สร้างแรงจูงใจ 
มีทักษะการสื่อสารที่ด ี
มีความเป็นเอกภาพ 
มีความฉลาดทางอารมณ ์
มีความมุ่งมั่น 

4 
4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
3 

รวม 79 79 
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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 าเนินการมาตั้งแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในบทท่ี 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 าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ (ดูหนังสือต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ในภาคผนวก ง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี้ 1) นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าพองศึกษา 2) 
นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 3) นางสายสมร ศักดิ์ค าดวง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 4) นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม 5) นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 การตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
ส 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 
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IOC = N

R
 

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง  
 R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
และ N แทนจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  
 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อค าถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ค) จากนั้นน าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ดูใน
ภาคผนวก จ) 
 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of Reliability) โดยใช้วิธีของ      
ครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) 
ซึ่งผลจากการทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความ
เชื่อมั่นโดยรวมและจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ

จ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 
 

องค์ประกอบหลัก จ ำนวนข้อ 
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ 

ของควำมเชื่อม่ัน 
1. มีวิสัยทัศน ์ 26 0.940 
2. สร้างความร่วมมือ 15 0.882 
3. กล้าเสี่ยง 19 0.932 
4. มุ่งเปลี่ยนแปลง 19 0.924 
ทั้งฉบับ 79 0.972 

 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ส่งหนังสือราชการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ
และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) 
 3.4.2 ส่งหนังสือราชการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพ่ือ
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ตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ช) และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์
โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ได้รับคืนมาจ านวน 882 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 1,020 ฉบับเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการ
ตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งจ านวนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน  
882 ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคินหรือ
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัด
ขององค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่ 4 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.937-0.958 แสดงให้เห็นว่า จ านวน
แบบสอบถามหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเพียงพอ 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 
 การวิจัยข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเพ่ือ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาจากข้ึนทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ก าหนด ส าหรับการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้น เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายโดยมีเกณฑ์การแปลความที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 
 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 79 ตัวบ่งชี้จาก 21 องค์ประกอบย่อย และ
จาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการ
วิเคราะห์ ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น ดังนั้นในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts, & Moustaki, 2011) โดยมี
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
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 1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis)  
 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบจากโมเดล
การวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในโมเดล
การวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อน จากค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของ
แต่ละองค์ประกอบย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดง
ว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P <.01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 
 (2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity 
และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
หรือไม่ โดยพิจารณาจากเเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias & Carlson, 2010) 
 (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออคิน 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) 
 หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก 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: 



http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
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AGFI) (10) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (11) ดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI)  
 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) 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) (10) ดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (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) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนี
ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
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 (1) ไค-สแควร์ (Chi-Square) เกณฑ์ที่ใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือค่า 
P-Value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจ านวน
ของตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป หรือจ านวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผลให้ได้ค่า
ไค-สแควร์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือค่า P-Value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถน ามาอธิบายหรือ
สนับสนุนความสอดคล้องของโมเดลได้ 
 (2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความกลมกลื น
ก่อนปรับโมเดล เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
 (3) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่งค่าเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 (4) ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสอดคล้อง (Normed Chi-Square หรือ Relative Chi-
Square: CMIN/DF) เกณฑท์ี่ใช้ คือ ค่า CMIN/DF อยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ส าหรับโมเดลที่
มีความซับซ้อนหรือมีจ านวนตัวแปรในโมเดลมาก  
 3.6.2 กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนี
ความสอดคล้องกลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจ าเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-
Item Construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
 (1) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า NFI 
ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลที่มีความ
ซับซ้อน  
 (2) ดัชนีความสอดคล้องของ Tucker and Lewis (Tucker Lewis Index: TLI) มีค่าตั้งแต่ 
0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 (3) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เป็นค่าดัชนีที่
ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 (4) ดัชนีที่ไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์  (Relative Non-Centrality Index: RNI) มีค่า
ตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3.6.3 กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโมเดลที่ค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) จ านวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
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 (1) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) ซ่ึงน า 
GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 (2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง (Parsimony Normed Fit Index: 
PNFI) ซึ่งน า NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair Et Al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจาก
ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที ่3.4  ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี

และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สถิติที่ใช้วัดควำม

สอดคล้อง 
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
น้ 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) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 2) ทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.1  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
1 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (Visionary) VIS 

1.1 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear Vision) VIS1 
1.2 การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication) VIS2 
1.3 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) VIS3 
1.4 การสร้างสัมพันธ์ (Building Relationship) VIS4 
1.5 มีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) VIS5 
1.6 สร้างค่านิยมในการท างาน (Values of Mission) VIS6 

2 องค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ (Collaborative) COL 
2.1 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Collaborative Decision-Making) COL1 
2.2 ให้อ านาจ (Empower) COL2 
2.3 เปิดใจ (Openness) COL3 
2.4 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) COL4 
2.5 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) COL5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
3 องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง (Risk Taking) RISK 

3.1 กล้าตัดสินใจ (Decision-making) RISK1 
3.2 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Constant Learning) RISK2 
3.3 เชื่อมั่นในตนเอง (Be Confident) RISK3 
3.4 ยอมรับความล้มเหลว (Admitting Failure) RISK4 

 3.5 ค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) RISK5 
4 องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง (Oriented Change) OCH 

4.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivation) OCH1 
4.2 มีทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication Skill) OCH2 
4.3 มีความเป็นเอกภาพ (Unity) OCH3 
4.4 มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) OCH4 
4.5 มีความมุ่งมั่น (Perseverance) OCH5 

 
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  

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) * 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

ค่าสถิติ 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้

แทน 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) CMIN/DF 
ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) GFI 
ดัชนีวัดระดับความความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI 

ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) CFI 
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index) NFI 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 882 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.47 
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไปจ านวน 1,020 ฉบับผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถ่ีและ
ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
569 
313 

 
64.50 
35.50 

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

 
14 
201 
231 
436 

 
1.60 
22.80 
26.20 
49.40 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
27 
768 
87 

 
3.10 
87.10 
9.90 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
 

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

 
20 
140 
211 
511 

 
2.30 
15.90 
23.90 
57.90 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
569 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และ เพศหญิง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 51-60 ปี มากที่สุด จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 อายุ 31-40 ปี จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.80 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 768 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.90 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้น
ไป มากที่สุด จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20 ปี จ านวน 
211 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และมีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 
และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดับ 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ 
เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) และโมเดลใน
ระดับองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) โดยใช้เกณฑ์ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่า
อยู่ระหว่าง 1-3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-
Fit Index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI 
(5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (6) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 3) การตรวจสอบค่าความ
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เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 
ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ (2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับ
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ที่ก าหนดว่า “ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
วิจัยมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20%” เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในล าดับต่อไปผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบ
หลัก แสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

 
 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์  
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
ท่านสร้างวิสัยทัศน์จากการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และสภาพปัจจุบัน
ขององค์กร 

 
 
4.51 

 
 
0.57 

 
 
12.56 

วิสัยทัศน์ของท่านแสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงานและวิธีที่จะบรรลุ
เป้าหมายอย่างชัดเจน 

4.51 0.56 12.32 

วิสัยทัศน์ของท่านเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย 4.49 0.58 12.96 
วิสัยทัศน์ของท่านสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ 4.45 0.60 13.38 

วิ สั ยทั ศน์ ของท่ านมี ค ว ามสอดคล้ อ งกับยุ ทธศาสตร์ หรื อแผน 
กลยุทธ์ขององค์กร 

4.53 0.57 12.62 

วิสัยทัศน์ของท่านสามารถน าไปสู่การด าเนินงานขององค์กรได้อย่าง
แท้จริง 

4.48 0.58 12.95 

องค์ประกอบย่อยการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
ท่านมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในทิศทางขององค์กรที่ตรงกัน 

 
4.43 

 
0.58 

 
13.18 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

ท่านมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย 

4.44 0.58 13.04 

ท่านมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในองค์กรโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.40 0.63 14.24 

ท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีมติร่วมกันเพ่ือสร้าง
ข้อตกลงในการท างาน 

4.59 0.57 12.48 

องค์ประกอบย่อยมีความกระตือรือร้น 
ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 
4.74 

 
0.47 

 
9.92 

ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

4.76 0.44 9.27 

ท่านสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน 4.63 0.54 11.70 

ท่านให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน 4.68 0.51 10.99 
 องค์ประกอบย่อยการสร้างสัมพันธ์ 
ท่านมีความสามารถในการประสานความร่วมมือก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการท างาน 

 
4.54 

 
0.56 

 
12.31 

ท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพและยอมรับผู้อื่น 4.67 0.54 11.63 
ท่านมีความยืดหยุ่น เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 4.65 0.54 11.53 
ท่านมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 4.61 0.54 11.67 
 องค์ประกอบย่อยมีการก าหนดเป้าหมาย 
ท่านสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน 

 
4.51 

 
0.58 

 
12.81 

ท่านมีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่ชัดเจน 4.49 0.56 12.57 
ท่านมีการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและสามารถบรรลุผลได้
จริง 

4.36 0.59 13.53 

ท่านมีการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.47 0.60 13.48 
องค์ประกอบย่อยสร้างค่านิยมในการท างาน 
ท่านมีการคัดสรรค่านิยมท่ีดีขององค์กร 

 
4.43 

 
0.61 

 
13.86 

ท่านแสดงให้เห็นถึงแนวคิด บทบาทที่ส าคัญของการปฏิบัติตนที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กร 

4.46 0.58 13.06 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

ท่านมีการก าหนดมาตรฐาน และค่านิยมที่ดีขององค์กร 4.43 0.62 14.11 
ค่านิยมขององค์กรที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 4.43 0.62 13.90 
องค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ  
 องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
 
4.63 

 
 
0.54 

 
 
11.55 

ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา 

4.64 0.52 11.25 

ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินและการสร้างทางเลือก 

4.53 0.56 12.35 

องค์ประกอบย่อยให้อ านาจ 
ท่านมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
4.51 

 
0.60 

 
13.20 

ท่านให้อ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 4.45 0.61 13.64 
ท่านให้อ านาจในการวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์หรือปัญหาที่
เกิดข้ึนในองค์กร 

4.48 0.59 13.21 

องค์ประกอบย่อยเปิดใจ 
ท่านมีความเต็มใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร 

 
4.66 

 
0.54 

 
11.64 

ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ท่านเปิดใจยอมรับถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 

4.67 
 
4.61 

0.54 
 
0.56 

11.58 
 
12.12 

องค์ประกอบย่อยมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน    
ท่านสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของ
องค์กร 

4.64 0.54 11.61 

ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนในเป้าหมายขององค์กร 

4.64 0.54 11.60 

ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร 

4.64 0.53 11.50 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบย่อยความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 
ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 

 
4.54 

 
0.56 

 
12.26 

ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างสมดุล คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ 

4.50 0.57 12.73 

ท่านมีการประเมินและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 4.42 0.61 13.86 
องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง 
องค์ประกอบย่อยกล้าตัดสินใจ 
ท่านมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 
 
4.54 

 
 
0.57 

 
 
12.67 

ท่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้าง
ทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

4.52 0.57 12.61 

ท่านสามารถตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 4.30 0.61 14.13 
องค์ประกอบย่อยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ท่านเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
4.60 

 
0.56 

 
12.09 

ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่
ทันสมัย 

4.49 0.61 13.53 

ท่านมีความสามารถในการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ 4.49 0.59 13.14 
องค์ประกอบย่อยเชื่อมั่นในตนเอง 
ท่านมีการเตรียมความพร้อมในการท างาน 

 
4.62 

 
0.53 

 
11.46 

ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในองค์กร 4.51 0.56 12.32 
ท่านมีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ 4.49 0.57 12.62 
ท่านรู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลรอบข้าง 4.51 0.56 12.46 
ท่านยอมรับการสะท้อนผลการท างานเพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง 4.54 0.56 12.25 

องค์ประกอบย่อยยอมรับความล้มเหลว 
ท่านยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

 
4.52 

 
0.57 

 
12.53 

ท่านมีการวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา หรือข้อบกพร่องในการท างาน 4.49 0.58 12.93 

ท่านทบทวนบทบาทหน้าที่ภาระงานของตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 4.50 0.58 12.80 

ท่านมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเสี่ยง 4.44 0.59 13.39 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบย่อยค านวณความเสี่ยง 
ท่านประเมินสถานการณ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

 
4.50 

 
0.56 

 
12.37 

ท่านมีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

4.46 0.57 12.76 

ท่านตระหนักถึงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง 4.54 0.54 11.90 
ท่านมีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนของการท างาน 4.26 0.61 14.41 
องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจ 
ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท างาน 

 
 
4.45 

 
 
0.60 

 
 
13.46 

ท่านมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือการให้รางวัล 4.42 0.61 13.91 
ท่านมีความสามารถในการดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนในการโน้มน้าว
ให้เกิดการปฏิบัติ 

4.45 0.59 13.21 

ท่านเป็นผู้น าในการกระท าหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.55 0.57 12.62 
 องค์ประกอบย่อยมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
ท่านมีศักยภาพในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์กร 

 
4.48 

 
0.58 

 
12.89 

ท่านเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ฟัง 4.47 0.57 12.82 
ท่านสามารถสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
อย่างชัดเจนถูกต้องและแม่นย า 

4.39 0.58 13.20 

ท่านมีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร 4.38 0.60 13.76 
องค์ประกอบย่อยมีความเป็นเอกภาพ 
ท่านส่งเสริมปลูกฝังความสามัคคีให้กับบุคลากรในองค์กร 

 
4.62 

 
0.53 

 
11.44 

ท่านให้ความส าคัญกับเป้าหมายและความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน 4.61 0.53 11.39 
ท่านส่งเสริมการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงานและการจัดการ 4.59 0.54 11.78 
ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือลดความ
ตรึงเครียดในการท างาน 

4.47 0.61 13.64 

องค์ประกอบย่อยมีความฉลาดทางอารมณ์ 
ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

 
4.57 

 
0.56 

 
12.19 

ท่านมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 4.52 0.58 12.86 
ท่านสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ 4.54 0.58 12.71 
ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น 4.50 0.58 12.94 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  
=/> 
3.00 

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

องค์ประกอบย่อยมีความมุ่งมั่น 
ท่านมีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 
4.57 

 
0.57 

 
12.39 

ท่านมีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 4.60 0.53 11.52 
ท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด ถูกต้องและแม่นย า 4.47 0.59 13.27 

 
หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.44-0.62 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 
 จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้  
 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ คือ มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การสื่อสารวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น การสร้างสัมพันธ์ มีการก าหนดเป้าหมาย  
และสร้างค่านิยมในการท างาน มีตัวบ่งชี้รวม 26 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.36-4.76 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.27-14.24 
 องค์ประกอบสร้างความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย 5 องค์ประกอบคือ มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ให้อ านาจ เปิดใจ มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากร มีตัวบ่งชี้รวม 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.42-4.67 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
อยู่ระหว่าง 11.25-13.86 
 องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือกล้า
ตัดสินใจ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับความล้มเหลว และค านวณความเสี่ยง มีตัว
บ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 
11.46-14.41 
 องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ 
สร้างแรงจูงใจ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเป็นเอกภาพ มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความมุ่งมั่น 
มีตัวบ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.38-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 
11.39-13.91 
 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎี
หรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 79 ตัวบ่งชี้จาก 21 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบ
หลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011)  
  1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป แต่ เนื่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 21 องค์ประกอบย่อยและ 
79 ตัวบ่งชี้ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 
  (1) องค์ประกอบหลักของมีวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 26 
ตัวบ่งชี้ 
  (2) องค์ประกอบหลักของสร้างความร่วมมือ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ มีตัว
บ่งชี้ 15 ตัวบ่งชี้ 
  (3) องค์ประกอบหลักของกล้าเสี่ยง มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 19 
ตัวบ่งชี้ 
  (4) องค์ประกอบหลักของมุ่งเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 
19 ตัวบ่งชี้ 
  ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 4.2-4.5 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
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ภาพที่ 4.3  โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 



116 

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

VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 
VI1
0 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
4 

VI1
5 

VI1
6 

VI1
7 

VI1
8 

VI1
9 

VI2
0 

VI2
1 

VI2
2 

VI2
3 

VI2
4 

VI2
5 

VI2
6 

VI1 1                          

VI2 
0.6
49*
* 

1                         

VI3 
0.5
70*
* 

0.5
86*
* 

1                        

VI4 
0.5
40*
* 

0.6
00*
* 

0.6
70*
* 

1                       

VI5 
0.5
57*
* 

0.5
86*
* 

0.5
71*
* 

0.6
50*
* 

1                      

VI6 
0.5
63*
* 

0.5
71*
* 

0.6
07*
* 

0.6
38*
* 

0.6
94*
* 

1                     
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 
ตัว
บ่ง
ช้ี 

VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 
VI1
0 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
4 

VI1
5 

VI1
6 

VI1
7 

VI1
8 

VI1
9 

VI2
0 

VI2
1 

VI2
2 

VI2
3 

VI2
4 

VI2
5 

VI2
6 

VI7 
0.5
24*
* 

0.5
11*
* 

0.4
66*
* 

0.5
04*
* 

0.5
17*
* 

0.5
62*
* 

1                    

VI8 
0.4
95*
* 

0.4
92*
* 

0.4
95*
* 

0.5
18*
* 

0.5
23*
* 

0.5
15*
* 

0.6
97*
* 

1                   

VI9 
0.4
49*
* 

0.4
73*
* 

0.4
72*
* 

0.5
01*
* 

0.4
64*
* 

0.4
58*
* 

0.5
80*
* 

0.6
15*
* 

1                  

VI1
0 

0.4
68*
* 

0.4
52*
* 

0.4
91*
* 

0.5
03*
* 

0.4
50*
* 

0.4
15*
* 

0.5
24*
* 

0.5
23*
* 

0.5
90*
* 

1                 

VI1
1 

0.3
67*
* 

0.3
64*
* 

0.3
64*
* 

0.4
55*
* 

0.3
94*
* 

0.4
36*
* 

0.3
83*
* 

0.3
58*
* 

0.3
55*
* 

0.4
24*
* 

1                

VI1
2 

0.3
65*
* 

0.3
34*
* 

0.4
00*
* 

0.4
13*
* 

0.3
89*
* 

0.4
02*
* 

0.3
62*
* 

0.3
39*
* 

0.3
54*
* 

0.4
44*
* 

0.7
54*
* 

1               
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 
ตัว
บ่ง
ช้ี 

VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 
VI1
0 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
4 

VI1
5 

VI1
6 

VI1
7 

VI1
8 

VI1
9 

VI2
0 

VI2
1 

VI2
2 

VI2
3 

VI2
4 

VI2
5 

VI2
6 

VI1
3 

0.4
05*
* 

0.4
32*
* 

0.4
34*
* 

0.5
06*
* 

0.4
40*
* 

0.4
63*
* 

0.4
22*
* 

0.4
26*
* 

0.4
64*
* 

0.4
84*
* 

0.6
24*
* 

0.5
96*
* 

1              

VI1
4 

0.3
67*
* 

0.3
62*
* 

0.3
90*
* 

0.4
15*
* 

0.3
73*
* 

0.4
04*
* 

0.3
64*
* 

0.3
63*
* 

0.4
23*
* 

0.4
79*
* 

0.6
26*
* 

0.6
16*
* 

0.6
96*
* 

1             

VI1
5 

0.4
22*
* 

0.4
31*
* 

0.4
30*
* 

0.4
65*
* 

0.4
42*
* 

0.4
34*
* 

0.4
45*
* 

0.4
42*
* 

0.4
49*
* 

0.4
32*
* 

0.4
88*
* 

0.4
32*
* 

0.5
84*
* 

0.5
01*
* 

1            

VI1
6 

0.3
29*
* 

0.3
16*
* 

0.3
16*
* 

0.3
85*
* 

0.3
21*
* 

0.2
99*
* 

0.3
68*
* 

0.3
61*
* 

0.3
81*
* 

0.4
38*
* 

0.5
30*
* 

0.4
99*
* 

0.5
70*
* 

0.5
50*
* 

0.1
60*
* 

1           

VI1
7 

0.3
49*
* 

0.3
44*
* 

0.3
12*
* 

0.3
30*
* 

0.3
12*
* 

0.3
49*
* 

0.3
92*
* 

0.3
62*
* 

0.4
29*
* 

0.4
29*
* 

0.4
59*
* 

0.4
43*
* 

0.5
28*
* 

0.5
12*
* 

0.5
73*
* 

0.6
96*
* 

1          

VI1
8 

0.3
54*
* 

0.3
20*
* 

0.3
76*
* 

0.3
92*
* 

0.3
57*
* 

0.3
83*
* 

0.3
90*
* 

0.3
81*
* 

0.4
40*
* 

0.3
97*
* 

0.4
64*
* 

0.4
37*
* 

0.5
23*
* 

0.4
78*
* 

0.5
55*
* 

0.6
11*
* 

0.7
06*
* 

1         
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 
ตัว
บ่ง
ช้ี 

VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 
VI1
0 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
4 

VI1
5 

VI1
6 

VI1
7 

VI1
8 

VI1
9 

VI2
0 

VI2
1 

VI2
2 

VI2
3 

VI2
4 

VI2
5 

VI2
6 

VI1
9 

0.4
73*
* 

0.4
69*
* 

0.4
24*
* 

0.4
24*
* 

0.4
59*
* 

0.4
87*
* 

0.5
27*
* 

0.4
88*
* 

0.4
34*
* 

0.3
72*
* 

0.4
07*
* 

0.3
78*
* 

0.4
36*
* 

0.3
81*
* 

0.5
68*
* 

0.3
39*
* 

0.3
77*
* 

0.4
19*
* 

1        

VI2
0 

0.4
34*
* 

0.4
80*
* 

0.4
73*
* 

0.4
83*
* 

0.4
95*
* 

0.4
96*
* 

0.5
44*
* 

0.5
43*
* 

0.4
76*
* 

0.4
14*
* 

0.3
92*
* 

0.3
89*
* 

0.4
58*
* 

0.4
25*
* 

0.4
98*
* 

0.3
72*
* 

0.3
73*
* 

0.4
28*
* 

0.7
14*
* 

1       

VI2
1 

0.3
95*
* 

0.4
23*
* 

0.4
33*
* 

0.4
50*
* 

0.4
25*
* 

0.5
12*
* 

0.4
68*
* 

0.4
55*
* 

0.4
99*
* 

0.3
68*
* 

0.3
89*
* 

0.3
61*
* 

0.4
70*
* 

0.4
06*
* 

0.4
68*
* 

0.3
34*
* 

0.3
29*
* 

0.4
14*
* 

0.6
24*
* 

0.6
35*
* 

1      

VI2
2 

0.3
77*
* 

0.3
93*
* 

0.4
33*
* 

0.4
69*
* 

0.4
40*
* 

0.4
79*
* 

0.5
05*
* 

0.4
86*
* 

0.5
03*
* 

0.4
26*
* 

0.3
58*
* 

0.3
61*
* 

0.4
13*
* 

0.3
71*
* 

0.4
77*
* 

0.3
74*
* 

0.3
35*
* 

0.4
4** 

0.5
68*
* 

0.6
12*
* 

0.6
98*
* 

1     

VI2
3 

0.3
63*
* 

0.3
65*
* 

0.3
59*
* 

0.4
12*
* 

0.3
94*
* 

0.4
40*
* 

0.4
49*
* 

0.4
08*
* 

0.4
34*
* 

0.3
72*
* 

0.3
79*
* 

0.3
40*
* 

0.4
26*
* 

0.3
37*
* 

0.4
47*
* 

0.3
31*
* 

0.4
15*
* 

0.4
4** 

0.5
22*
* 

0.4
76*
* 

0.5
08*
* 

0.4
88*
* 

1    

VI2
4 

0.4
41*
* 

0.4
48*
* 

0.4
07*
* 

0.4
70*
* 

0.4
58*
* 

0.4
68*
* 

0.4
71*
* 

0.4
54*
* 

0.4
93*
* 

0.4
49*
* 

0.3
89*
* 

0.3
80*
* 

0.4
66*
* 

0.3
72*
* 

0.4
70*
* 

0.3
73*
* 

0.4
05*
* 

0.4
65*
* 

0.5
17*
* 

0.5
12*
* 

0.5
14*
* 

0.5
12*
* 

0.7
09*
* 

1   
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 
ตัว
บ่ง
ช้ี 

VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 
VI1
0 

VI1
1 

VI1
2 

VI1
3 

VI1
4 

VI1
5 

VI1
6 

VI1
7 

VI1
8 

VI1
9 

VI2
0 

VI2
1 

VI2
2 

VI2
3 

VI2
4 

VI2
5 

VI2
6 

VI2
5 

0.4
5** 

0.4
34*
* 

0.3
90*
* 

0.4
54*
* 

0.4
6** 

0.4
86*
* 

0.4
56*
* 

0.4
45*
* 

0.4
56*
* 

0.4
00*
* 

0.3
92*
* 

0.3
83*
* 

0.4
55*
* 

0.3
74*
* 

0.4
63*
* 

0.3
79*
* 

0.3
91*
* 

0.4
19*
* 

0.5
41*
* 

0.4
91*
* 

0.5
29*
* 

0.5
22*
* 

0.6
77*
* 

0.6
84*
* 

1  

VI2
6 

0.4
49*
* 

0.4
37*
* 

0.4
02*
* 

0.4
73*
* 

0.5
31*
* 

0.5
09*
* 

0.5
01*
* 

0.4
74*
* 

0.4
87*
* 

0.4
47*
* 

0.3
86*
* 

0.3
80*
* 

0.4
70*
* 

0.3
95*
* 

0.4
96*
* 

0.4
06*
* 

0.4
25*
* 

0.4
75*
* 

0.5
65*
* 

0.5
20*
* 

0.5
42*
* 

0.5
20*
* 

0.6
58*
* 

0.6
85*
* 

0.7
91*
* 

1 

 
หมายเหตุ **  หมายถึง  P <0.01  
 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ านวน 26 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (P < .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านมีการก าหนดมาตรฐาน และค่านิยมที่ดีขององค์กร 
(VI25) และค่านิยมขององค์กรที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร (VI26) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.791 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุด คือ วิสัยทัศน์ของท่านสามารถน าไปสู่การด าเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง  (VI6) และท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพและยอมรับผู้อ่ืน (VI16) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.299 
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ตารางที่ 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ 
 

ตัวบ่งชี้ CO27 CO28 CO29 CO30 CO31 CO32 CO33 CO34 CO35 CO36 CO37 CO38 CO39 CO40 CO41 
CO27 1.000               
CO28 .812** 1.000              
CO29 .524** .524** 1.000             
CO30 .454** .449** .386** 1.000            
CO31 .505** .499** .429** .624** 1.000           
CO32 .498** .492** .423** .616** .684** 1.000          
CO33 .579** .572** .492** .447** .496** .490** 1.000         
CO34 .583** .576** .495** .450** .499** .493** .770** 1.000        
CO35 .581** .574** .494** .448** .498** .491** .684** .656** 1.000       
CO36 .637** .630** .542** .444** .493** .486** .652** .655** .692** 1.000      
CO37 .606** .599** .515** .422** .469** .463** .620** .623** .660** .755** 1.000     
CO38 .598** .632** .509** .417** .463** .457** .569** .616** .614** .746** .709** 1.000    
CO39 .442** .437** .452** .356** .395** .390** .407** .410** .409** .414** .437** .389** 1.000   
CO40 .485** .479** .412** .390** .433** .427** .446** .449** .448** .454** .432** .426** .674** 1.000  
CO41 .456** .450** .387** .366** .407** .401** .419** .422** .421** .426** .406** .401** .634** .694** 1.000 

หมายเหตุ **  หมายถึง  P <0.01  
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ (COL) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P <.01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่าน
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (CO27) และท่านส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา (CO28) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.812 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ท่านมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (CO30) และท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (CO39) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .356 
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ตารางที่ 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง 
 

ตัวบ่งช้ี RI42 RI43 RI44 RI45 RI46 RI47 RI48 RI49 RI50 RI51 RI52 RI53 RI54 RI55 RI56 RI57 RI58 RI59 RI60 
RI42 1.000                   
RI43 .775** 1.000                  
RI44 .578** .609** 1.000                 
RI45 .504** .525** .465** 1.000                
RI46 .434** .477** .486** .667** 1.000               
RI47 .527** .575** .594** .661** .728** 1.000              
RI48 .493** .523** .439** .498** .414** .527** 1.000             
RI49 .503** .522** .523** .476** .463** .570** .661** 1.000            
RI50 .488** .548** .550** .446** .442** .537** .612** .769** 1.000           
RI51 .505** .538** .506** .479** .461** .523** .551** .626** .664** 1.000          
RI52 .500** .554** .502** .504** .503** .541** .592** .585** .620** .666** 1.000         
RI53 .509** .546** .470** .446** .417** .473** .493** .486** .474** .510** .572** 1.000        
RI54 .563** .581** .518** .448** .449** .522** .477** .502** .518** .524** .582** .682** 1.000       
RI55 .528** .574** .489** .456** .466** .509** .493** .537** .491** .538** .580** .637** .735** 1.000      
RI56 .550** .585** .568** .459** .476** .551** .466** .541** .542** .545** .551** .615** .695** .729** 1.000     
RI57 .549** .564** .552** .491** .474** .567** .480** .503** .517** .508** .527** .536** .577** .549** .626** 1.000    
RI58 .514** .558** .544** .472** .446** .520** .455** .490** .472** .530** .521** .491** .549** .561** .595** .773** 1.000   
RI59 .534** .556** .501** .517** .490** .532** .524** .520** .493** .556** .517** .560** .592** .609** .599** .747** .742** 1.000  
RI60 .518** .494** .582** .415** .400** .504** .434** .526** .523** .502** .509** .480** .530** .541** .558** .555** .536** .514** 1.000 
หมายเหตุ **  หมายถึง  P <0.01  
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง (RISK) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P <.01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านมีการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ (RI42) และท่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการสร้างทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ (RI43) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .775 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย (RI46) และท่านมีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกขั้นตอนของ
การท างาน (RI60) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .400  
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ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวบ่งช้ี CH61 CH62 CH63 CH64 CH65 CH66 CH67 CH68 CH69 CH70 CH71 CH72 CH73 CH74 CH75 CH76 CH77 CH78 CH79 
CH61 1.000                   
CH62 .712** 1.000                  
CH63 .670** .690** 1.000                 
CH64 .620** .603** .658** 1.000                
CH65 .609** .563** .632** .629** 1.000               
CH66 .533** .565** .605** .587** .685** 1.000              
CH67 .562** .585** .607** .496** .656** .665** 1.000             
CH68 .501** .524** .557** .480** .599** .610** .712** 1.000            
CH69 .520** .509** .569** .548** .598** .576** .538** .484** 1.000           
CH70 .516** .491** .525** .524** .558** .551** .511** .493** .790** 1.000          
CH71 .547** .512** .549** .531** .559** .559** .531** .512** .746** .802** 1.000         
CH72 .513** .489** .525** .481** .522** .548** .561** .523** .620** .671** .688** 1.000        
CH73 .467** .486** .517** .516** .542** .509** .498** .438** .541** .543** .541** .569** 1.000       
CH74 .472** .497** .503** .491** .474** .509** .471** .464** .488** .493** .506** .571** .718** 1.000      
CH75 .476** .478** .474** .502** .494** .516** .499** .472** .491** .504** .508** .566** .701** .847** 1.000     
CH76 .473** .481** .481** .499** .515** .508** .516** .497** .491** .507** .507** .552** .636** .701** .739** 1.000    
CH77 .439** .435** .487** .489** .505** .465** .466** .468** .512** .537** .538** .537** .543** .523** .529** .549** 1.000   
CH78 .480** .475** .513** .575** .532** .521** .493** .454** .543** .574** .567** .564** .563** .576** .577** .596** .684** 1.000  
CH79 .492** .468** .536** .492** .543** .526** .552** .556** .520** .514** .539** .583** .549** .555** .550** .584** .695** .715** 1.000 

หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01  
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง (CHA) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P <.01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ท่านมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ (CH74) และท่านสามารถจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้ (CH75) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.847 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุด คือ ท่านมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการเสริมแรงหรือการให้รางวัล  (CH62) และท่านมี
จุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (CH77) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.435  
 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตาราง
ที่ 4.5-4.8 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (P <.01) และ .05 (P <.05) ทุกค่าแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัดของ
มีวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของสร้างความร่วมมือ โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง และโมเดลการวัดของมุ่ง
เปลี่ยนแปลง ปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์- 

ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดล
การวัด 

 

โมเดล 
Bartlett Test of 

Sphericity 
P 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy 

มีวิสัยทัศน ์ 15987.700 .000 .957 
การสร้างความร่วมมือ 9319.715 .000 .937 
กล้าเสี่ยง 12625.617 .000 .955 
มุ่งเปลี่ยนแปลง 13472.087 .000 .958 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
15987.700, 9319.715, 12625.617 และ 13472.087 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 
.01 (P <.01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .937-.958 
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แสดงว่าจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้
ต่อไป  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม  AMOS เพ่ือสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จ านวน 79 ตัวบ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน์ (VIS) 
แสดงในตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 6 ตัวแปรใน
องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์ แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้างโมเดลการวัดของการมีวิสัยทัศน์ 
แสดงในภาพที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) 
 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

VIS1 VI1 0.92 0.04 21.93** 0.54 0.11 0.15 
VI2 0.92 0.04 22.82** 0.56 0.10 0.14 
VI3 0.98 0.04 23.34** 0.58 0.11 0.14 
VI4 1.07 0.04 25.23** 0.67 0.18 0.12 
VI5 0.98 0.04 27.61** 0.60 0.12 0.13 
VI6 1.00   0.62 0.13 0.13 

VIS2 VI7 1.12 0.06 19.67** 0.60 0.12 0.14 
VI8 1.12 0.06 19.74** 0.60 0.13 0.13 
VI9 1.19 0.06 21.63** 0.58 0.13 0.17 
VI10 1.00   0.49 0.10 0.17 

VIS3 VI11 0.89 0.04 21.54** 0.61 0.15 0.09 
VI12 0.81 0.04 20.86** 0.56 0.13 0.09 
VI13 1.16 0.05 24.54** 0.77 0.32 0.07 
VI14 1.00   0.65 0.17 0.09 

VIS4 VI15 1.03 0.05 21.49** 0.57 0.16 0.13 
VI16 1.07 0.05 23.59** 0.65 0.19 0.10 
VI17 1.07 0.04 27.17** 0.67 0.21 0.09 
VI18 1.00   0.59 0.11 0.12 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

VIS5 VI19 1.00 0.05 21.81** 0.64 0.19 0.12 
VI20 0.98 0.04 22.55** 0.65 0.17 0.11 
VI21 0.99 0.04 26.47** 0.61 0.14 0.13 
VI22 1.00   0.60 0.15 0.15 

VIS6 VI23 0.91 0.04 24.38** 0.65 0.18 0.13 
VI24 0.90 0.04 25.48** 0.69 0.22 0.11 
VI25 0.97 0.03 30.58** 0.69 0.13 0.12 
VI26 1.00   0.76 0.31 0.09 

CMIN/DF = 2.335, RMSEA = 0.039, GFI = 0.951, AGFI = 0.932, CFI = 0.979, NFI = 0.963 
** P < .01 
 
ตารางที่ 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 6 ตัวแปร ในองค์ประกอบของ  

มีวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบย่อย VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6 
VIS1 1.00      
VIS2 .838** 1.00     
VIS3 .656** .656** 1.00    
VIS4 .599** .679** .788** 1.00   

VIS5 .736** .791** .631** .634** 1.00  

VIS6 .675** .720** .597** .647** .781** 1.00 
** P < .01 
 จากตารางที่ 4.10-4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ ได้ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
 จากตารางที่ 4.10, 4.11 และภาพท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของมีวิสัยทัศน์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค -
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.335 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.039 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.951 ค่าดัชนีวัดความ
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กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.932 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.963 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 26 ตัว มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-1.19 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่ VI1-VI6 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (VIS1) ตัวบ่งชี้ที่ VI7-VI10 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยการสื่อสารวิสัยทัศน์ (VIS2) ตัวบ่งชี้ที่ VI11-VI14 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมี
ความกระตือรือร้น (VIS3) ตัวบ่งชี้ที่ VI15-VI18 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการสร้าง
สัมพันธ์ (VIS4) ตัวบ่งชี้ที่ VI19-VI22 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีการก าหนดเป้าหมาย 
และตัวบ่งชี้ที่ VI23-VI26 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยสร้างค่านิยมในการท างาน (VIS6) 
นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน
ร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.597-0.838 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ ได้สเกล
องค์ประกอบ 6 ตัว ดังสมการ 
 VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4+VI5+VI6) = (0.11+0.10+0.11+0.18+0.12+0.13) = 0.74 
 VIS2 = (VI7+VI8+VI9+VI10) = (0.12+0.13+0.13+0.10) = 0.47 
 VIS3 = (VI11+VI12+VI13+VI14) = (0.15+0.13+0.32+0.17) = 0.77 
 VIS4 = (VI15+VI16+VI17+VI18) = (0.16+0.19+0.21+0.11) = 0.68 
 VIS5 = (VI19+VI20+VI21+VI22) = (0.19+0.17+0.14+0.15) = 0.65 
 VIS6 = (VI23+VI24+VI25+VI26) = (0.18+0.22+0.13+0.31) = 0.83 
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 (2) โมเดลการวัดของสร้างความร่วมมือ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ (COL) 
แสดงในตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปรใน
องค์ประกอบสร้างความร่วมมือ แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดของการสร้างความ
ร่วมมือ แสดงในภาพที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ 

(COL) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี้ 

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

COL1 CO27 1.13 0.06 20.09** 0.82 0.33 0.05 

CO28 1.09 0.06 19.91** 0.80 0.30 0.05 

CO29 1.00   0.59 0.28 0.13 
COL2 CO30 0.92 0.04 22.96** 0.56 0.18 0.16 

CO31 1.04 0.04 26.62** 0.69 0.28 0.11 

CO32 1.00   0.68 0.27 0.11 
COL3 CO33 0.97 0.04 26.34** 0.68 0.18 0.09 

CO34 0.97 0.04 25.66** 0.69 0.20 0.09 

CO35 1.00   0.69 0.22 0.10 
COL4 CO36 1.06 0.03 34.10** 0.79 0.29 0.06 

CO37 1.00   0.72 0.20 0.08 
CO38 0.97 0.03 30.26** 0.70 0.20 0.08 

COL5 CO39 0.88 0.04 24.10** 0.62 0.23 0.12 

CO40 0.99 0.04 26.96** 0.74 0.35 0.09 

CO41 1.00   0.65 0.23 0.13 
CMIN/DF = 2.238, RMSEA = 0.037, GFI = 0.977, AGFI = 0.960, CFI = 0.991, NFI = 0.983 

** P < .01 
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ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปร ในองค์ประกอบของ 
การสร้างความร่วมมือ 

 
องค์ประกอบย่อย COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 

COL1 
COL2 
COL3 
COL4 
COL5 

1.00 
.669** 
.774** 
.789** 
.622** 

 
1.00 

.722** 

.664** 

.605** 

 
 

1.00 
.886** 
.629** 

 
 
 

1.00 
.592** 

 
 
 
 

1.00 
** P < .01 
 จากตารางที่ 4.12-4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ ได้ดังภาพที่ 
4.7 

 
 
ภาพที่ 4.7  โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ 
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 จากตารางที่ 4.12, 4.13 และภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของการสร้างความร่วมมือพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณา
จากค่ า ไค -สแควร์ สั ม พัทธ์  (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ ากับ  2.238 และค่ าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 
0.977 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 
0.960 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.991 และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.983 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.88-1.13 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CO27-CO29 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (COL1) ตัวบ่งชี้ที่ CO30-CO32 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยให้อ านาจ (COL2) ตัวบ่งชี้ที่ CO33-CO35 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยเปิดใจ (COL3) ตัวบ่งชี้ที่ CO36-CO38 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน COL4) และตัวบ่งชี้ที่ CO39-CO41 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (COL5) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยัง
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของสร้างความร่วมมือมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.592-0.886 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิ เคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของสร้างความร่วมมือได้สเกล
องค์ประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 
 COL 1 = (CO27+CO28+CO29) = (0.33+0.30+0.28) = 0.91 
 COL 2 = (CO30+CO31+CO32) = (0.18+0.28+0.27) = 0.73 
 COL 3 = (CO33+CO34+CO35) = (0.18+0.20+0.22) = 0.60 
 COL 4 = (CO36+CO37+CO38) = (0.29+0.20+0.20) = 0.69 
 COL 5 = (CO39+CO40+CO41) = (0.23+0.35+0.23) = 0.81 
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 (3) โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง (RISK) แสดงใน
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบกล้าเสี่ยงแสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง แสดงในภาพที่ 
4.8 
 
ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง (RISK) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

RISK1 RI42 0.98 0.05 21.26** 0.58 0.11 0.14 
RI43 1.03 0.05 22.67** 0.66 0.17 0.11 
RI44 1.00   0.70 0.14 0.16 

RISK2 RI45 0.86 0.03 27.21** 0.69 0.34 0.09 
RI46 0.89 0.03 26.05** 0.65 0.10 0.14 
RI47 1.00   0.10 0.51 0.05 

RISK3 RI48 0.90 0.04 24.32** 0.55 0.15 0.12 
4I49 1.03 0.03 31.58** 0.66 0.21 0.09 
RI50 1.00   0.66 0.07 0.12 
RI51 1.02 0.04 24.97** 0.67 0.20 0.10 
RI52 0.99 0.04 24.86** 0.68 0.17 0.11 

RISK4 RI53 0.87 0.03 26.49** 0.58 0.12 0.13 
RI54 1.00 0.03 31.81** 0.72 0.20 0.10 
RI55 1.00   0.73 0.23 0.09 
RI56 1.02 0.03 31.58** 0.71 0.18 0.10 

RISK5 RI57 1.04 0.03 33.08** 0.73 0.23 0.08 
RI58 1.04 0.03 32.17** 0.69 0.18 0.09 
RI59 1.00   0.74 0.24 0.08 
RI60 0.89 0.04 21.10** 0.44 0.09 0.20 

CMIN/DF = 2.954, RMSEA = 0.047, GFI = 0.958, AGFI = 0.936, CFI = 0.981, NFI = 0.971 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปร ในองค์ประกอบกล้าเสี่ยง 
 

องค์ประกอบย่อย RISK1 RISK2 RISK3 RISK4 RISK5 
RISK1 
RISK2 
RISK3 
RISK4 
RISK5 

1.00 
.772** 
.812** 
.832** 
.831** 

 
1.00 

.719** 

.670** 

.694** 

 
 

1.00 
.779** 
.752** 

 
 
 

1.00 
.826** 

 
 
 
 

1.00 
** P <.01 
  
 จากตารางที่ 4.14-4.15 สามารถสร้างโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง ได้ดังภาพที่ 4.8 

 
 
ภาพที่ 4.8  โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง 
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 จากตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของกล้าเสี่ยง พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค -
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.954 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.047 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness- of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.936 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.981 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.971 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 19 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.86-1.04 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่ RI42-RI44 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยกล้าตัดสินใจ (RISK1) ตัวบ่งชี้ที่ RI45-RI47 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (RISK2) ตัวบ่งชี้ที่ RI48-RI52 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
เชื่อมั่นในตนเอง (RISK3) ตัวบ่งชี้ที่ RI53-RI56 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยยอมรับความ
ล้มเหลว (RISK4) และตัวบ่งชี้ที่ RI57-RI60 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยค านวณความ
เสี่ยง (RISK5) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความ
แปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient) ซ่ึงก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่  4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.670-0.832 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของกล้าเสี่ยงได้สเกล
องค์ประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 
 RISK1 = (RI42+RI43+RI44) = (0.11+0.17+0.14) = 0.42 
 RISK2 = (RI45+RI46+RI47) = (0.34+0.10+0.51) = 0.95 
 RISK3 = (RI48+RI49+RI50+RI51+RI52) = (0.15+0.21+0.07+0.20+0.17) = 0.80 
 RISK4 = (RI53+RI54+RI55+RI56) = (0.12+0.20+0.23+0.18) = 0.73 
 RISK5 = (RI57+RI58+RI59+RI60) = (0.23+0.18+0.24+0.09) = 0.74 
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 (4) โมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) แสดง
ในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปรใน
องค์ประกอบมุ่งเปลี่ยนแปลง แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง 
แสดงในภาพที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E)   SE T 

OCH1 

CH61 1.05 0.04 24.56** 0.62 0.12 0.14 
CH62 1.08 0.04 24.60** 0.63 0.12 0.14 
CH63 1.11 0.04 26.90** 0.72 0.22 0.10 
CH64 1.00   0.61 0.16 0.13 

OCH2 

CH65 1.07 0.05 23.77** 0.68 0.18 0.11 
CH66 1.05 0.04 23.69** 0.67 0.18 0.11 
CH67 1.04 0.04 27.15** 0.65 0.14 0.12 
CH68 1.00   0.55 0.09 0.16 

OCH3 

CH69 0.92 0.04 26.33** 0.69 0.14 0.09 
CH70 0.96 0.03 28.34** 0.77 0.24 0.06 
CH71 1.01 0.03 29.22** 0.79 0.29 0.06 
CH72 1.00   0.61 0.12 0.14 

OCH4 

CH73 0.94 0.04 26.10** 0.67 0.19 0.10 
CH74 1.04 0.04 28.83** 0.74 0.18 0.09 
CH75 1.03 0.04 28.81** 0.75 0.18 0.08 
CH76 1.00   0.69 0.21 0.11 

OCH5 
CH77 0.92 0.03 29.83** 0.70 0.20 0.11 
CH78 0.90 0.03 30.18** 0.72 0.29 0.08 
CH79 1.00   0.72 0.25 0.10 

CMIN/DF = 2.551, RMSEA = 0.042, GFI = 0.964, AGFI = 0.944, CFI = 0.986, NFI = 0.977 
** P < .01 
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ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 5 ตัวแปร ในองค์ประกอบ 
มุ่งเปลี่ยนแปลง 

 
องค์ประกอบย่อย OCH1 OCH2 OCH3 OCH4 OCH5 

OCH1 
OCH2 
OCH3 
OCH4 
COH5 

1.00 
.882** 
.756** 
.716** 
.724** 

 
1.00 

.785** 

.734** 

.756** 

 
 

1.00 
.719** 
.765** 

 
 
 

1.00 
.789** 

 
 
 
 

1.00 
** P < .01 
 จากตารางที่ 4.16-4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลงได้ดังภาพที่ 4.9 

 
 
ภาพที่ 4.9  โมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง 
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 จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลงพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.551 และค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 
0.042 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.964 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.986 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.977 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 19 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.11 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ที่  CH61-CH64 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบสร้างแรงจูงใจ (OCH1) ตัวบ่งชี้ที่ CH65-CH68 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีทักษะการสื่อสารที่ดี (OCH2) ตัวบ่งชี้ที่ CH69-CH72 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
มีความเป็นเอกภาพ (OCH3) ตัวบ่งชี้ที่ CH73-CH76 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ (OCH4) และตัวบ่งชี้ที่ CH77-CH79 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมี
ความมุ่งมั่น (OCH5) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.716-0.882 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิ เคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง ได้สเกล
องค์ประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 
 OCH1 = (CH61+CH62+CH63+CH64) = 0.12+0.12+0.22+0.16) = 0.61 
 OCH2 = (CH65+CH66+CH73+CH68) = (0.18+0.18+0.14+0.09) = 0.59 
 OCH3 = (CH69+CH70+CH71+CH72) = (0.14+0.24+0.29+0.12) = 0.79 
 OCH4 = (CH73+CH74+CH75+CH76) = (0.19+0.18+0.18+0.21) = 0.76 
 OCH5 = (CH77+CH78+CH79) = (0.20+0.29+0.25) = 0.74 
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 โดยภาพรวม จากตารางที่ 4.10-4.17 และภาพที่ 4.6-4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนั ยส าคัญทางสถิติ
ทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจ านวน 21 ตัว ได้
ดังสมการ 
 VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4+VI5+VI6) = (0.11+0.10+0.11+0.18+0.12+0.13) = 0.74 
 VIS2 = (VI7+VI8+VI9+VI10) = (0.12+0.13+0.13+0.10) = 0.47 
 VIS3 = (VI11+VI12+VI13+VI14) = (0.15+0.13+0.32+0.17) = 0.77 
 VIS4 = (VI15+VI16+VI17+VI18) = (0.16+0.19+0.21+0.11) = 0.68 
 VIS5 = (VI19+VI20+VI21+VI22) = (0.19+0.17+0.14+0.15) = 0.65 
 VIS6 = (VI23+VI24+VI25+VI26) = (0.18+0.22+0.13+0.31) = 0.83 
 COL 1 = (CO27+CO28+CO29) = (0.33+0.30+0.28) = 0.91 
 COL 2 = (CO30+CO31+CO32) = (0.18+0.28+0.27) = 0.73 
 COL 3 = (CO33+CO34+CO35) = (0.18+0.20+0.22) = 0.60 
 COL 4 = (CO36+CO37+CO38) = (0.29+0.20+0.20) = 0.69 
 COL 5 = (CO39+CO40+CO41) = (0.23+0.35+0.23) = 0.81 
 RISK1 = (RI42+RI43+RI44) = (0.11+0.17+0.14) = 0.42 
 RISK2 = (RI45+RI46+RI47) = (0.34+0.10+0.51) = 0.95 
 RISK3 = (RI48+RI49+RI50+RI51+RI52) = (0.15+0.21+0.07+0.20+0.17) = 0.80 
 RISK4 = (RI53+RI54+RI55+RI56) = (0.12+0.20+0.23+0.18) = 0.73 
 RISK5 = (RI57+RI58+RI59+RI60) = (0.23+0.18+0.24+0.09) = 0.74 
 OCH1 = (CH61+CH62+CH63+CH64) = 0.12+0.12+0.22+0.16) = 0.61 
 OCH2 = (CH65+CH66+CH73+CH68) = (0.18+0.18+0.14+0.09) = 0.59 
 OCH3 = (CH69+CH70+CH71+CH72) = (0.14+0.24+0.29+0.12) = 0.79 
 OCH4 = (CH73+CH74+CH75+CH76) = (0.19+0.18+0.18+0.21) = 0.76 
 OCH5 = (CH77+CH78+CH79) = (0.20+0.29+0.25) = 0.74 
 
 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) จากจากองค์ประกอบย่อย 21 องค์ประกอบ ซึ่งได้จากสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 21 ตัวดังกล่าวข้างบน และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มี
วิสัยทัศน์ (VIS) สร้างความร่วมมือ (COL) กล้าเสี่ยง (RISK) และมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) ดังแสดง
โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง 21 ตัว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
และไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 
2012) 
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 รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น 
เมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity 
และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
โดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539, Tobias, & Carlson, 2010) และ
ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-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) 
 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 21 ตัว 
 

ตัวบ่งชี้ VIS1 VIS2 VIS3 VIS4 VIS5 VIS6 COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 RISK1 RISK2 RISK3 RISK4 RISK5 OCH1 OCH2 OCH3 OCH4 OCH5 
VIS1 1.000                     
VIS2 .717** 1.000                    
VIS3 .576** .566** 1.000                   
VIS4 .530** .583** .693** 1.000                  
VIS5 .644** .660** .546** .557** 1.000                 
VIS6 .607** .614** .524** .572** .687** 1.000                
COL1 .504** .530** .570** .585** .520** .540** 1.000               
COL2 .528** .562** .544** .571** .608** .574** .614** 1.000              
COL3 .460** .512** .594** .641** .488** .512** .715** .619** 1.000             
COL4 .473** .578** .575** .611** .508** .524** .748** .579** .779** 1.000            
COL5 .490** .546** .479** .497** .560** .562** .588** .526** .519** .539** 1.000           
RISK1 .503** .539** .521** .559** .613** .594** .586** .595** .537** .569** .669** 1.000          
RISK2 .477** .518** .519** .572** .549** .547** .489** .532** .469** .520** .539** .654** 1.000         
RISK3 .534** .578** .544** .604** .608** .584** .570** .579** .508** .570** .586** .696** .658** 1.000        
RISK4 .501** .538** .546** .574** .581** .572** .618** .562** .550** .616** .563** .706** .610** .710** 1.000       
RISK5 .546** .582** .536** .568** .612** .621** .558** .573** .499** .567** .607** .720** .637** .703** .750** 1.000      
OCH1 .543** .556** .558** .600** .577** .595** .580** .609** .546** .605** .594** .623** .624** .667** .655** .692** 1.000     
OCH2 .516** .560** .507** .576** .611** .609** .544** .578** .518** .564** .600** .676** .637** .688** .666** .712** .760** 1.000    
OCH3 .540** .558** .563** .603** .587** .602** .606** .582** .583** .612** .575** .638** .585** .650** .681** .670** .680** .705** 1.000   
OCH4 .467** .514** .468** .549** .551** .523** .526** .512** .526** .548** .511** .601** .549** .587** .610** .588** .635** .646** .664** 1.000  
OCH5 .533** .520** .513** .522** .572** .563** .505** .537** .484** .503** .570** .634** .576** .621** .645** .655** .634** .660** .686** .700** 1.000 
หมายเหตุ **  หมายถึง  P < 0.01 
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 21 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < 
.01) โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ สร้างแรงจูงใจ (OCH1) และมีทักษะการ
สื่อสารที่ดี  (OCH2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .760 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (VIS1) และเปิดใจ (COL3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .460 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-

ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของโมเดลตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

โมเดล 
Bartlett Test 
of Sphericity 

P 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling Adequacy 
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม 
15260.926 .000 0.973 

 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 15260.926 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P < .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.973 แสดงว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 
4.11 
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ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง  
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

องค์ประกอบ 

เมทริกซ์น้้าหนักองค์ประกอบ 
สัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E) 

  SE T 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ (VIS) 

VIS1 0.83 0.04 23.76** 0.56 0.09 0.10 
VIS2 0.89 0.04 24.64** 0.60 0.08 0.10 
VIS3 0.75 0.03 21.85** 0.57 0.16 0.08 
VIS4 0.83 0.04 23.91** 0.60 0.14 0.09 
VIS5 0.97 0.04 27.63** 0.69 0.20 0.08 
VIS6 1.00   0.63 0.12 0.11 

องค์ประกอบย่อยสร้างความร่วมมือ (COL) 
COL1 0.90 0.04 23.28** 0.60 0.08 0.09 
COL2 1.03 0.05 22.03** 0.62 0.17 0.10 
COL3 0.93 0.04 22.29** 0.60 0.09 0.09 
COL4 0.92 0.04 21.43** 0.57 0.08 0.10 
COL5 1.00   0.61 0.19 0.10 

องค์ประกอบย่อยกล้าเสี่ยง (RISK) 
RISK1 1.03 0.03 32.17** 0.70 0.13 0.08 
RISK2 0.96 0.04 27.80** 0.60 0.10 0.11 
RISK3 0.94 0.03 31.97** 0.70 0.13 0.07 
RISK4 1.03 0.03 33.07** 0.73 0.15 0.07 
RISK5 1.00   0.73 0.15 0.06 

องค์ประกอบย่อยมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) 
OCH1 1.07 0.04 26.91** 0.70 0.12 0.08 
OCH2 1.06 0.04 28.12** 0.71 0.12 0.07 
OCH3 1.03 0.04 28.16** 0.70 0.14 0.07 
OCH4 0.98 0.03 28.61** 0.58 0.07 0.11 
OCH5 1.00   0.63 0.09 0.10 

CMIN/DF = 2.353, RMSEA = 0.039, GFI = 0.963, AGFI = 0.944 , CFI = 0.986, NFI = 0.977 
**P < .01 
 จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 
 จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) 
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เท่ากับ 2.353 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: 
GFI) เท่ากับ 0.963 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
เท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 
0.986 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.977 
 สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.93-1.00 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือกล้าเสี่ยง (RISK) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มุ่ง
เปลี่ยนแปลง (OCH) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 และการสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.93 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดจากองค์ประกอบของกล้าเสี่ยง มีวิสัยทัศน์ มุ่งเปลี่ยนแปลง และการสร้าง
ความร่วมมือ ตามล าดับ 
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสอง
ค่านี้ให้ความหมายในท านองเดียวกัน ดังสมการ 
 INNO = 0.98(VIS)+0.93(COL)+1.00(RISK)+0.97(OCH)  
 3.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 
 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 

 
ภาวะผู้น้าเชิง

นวัตกรรม 
องค์ประกอบ

หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 
(INNO) 

มีวิสัยทัศน์ 
(VIS) 

0.98 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
(VIS1) 

0.83 VI1 0.92 
VI2 0.92 
VI3 0.98 
VI4 1.07 
VI5 0.98 
VI6 1.00 

การสื่อสารวิสัยทัศน์
(VIS2) 

0.89 VI7 1.12 
VI8 1.11 
VI9 1.19 
VI10 1.00 

มีความกระตือรือร้น
(VIS3) 

0.75 VI11 0.89 
VI12 0.81 
VI13 1.16 
VI14 1.00 

การสร้างสัมพันธ์ 
(VIS4) 

0.83 VI15 1.03 
VI16 1.07 
VI17 1.07 
VI18 1.00 

มีการก าหนด
เป้าหมาย (VIS5) 

0.97 VI19 1.00 
VI20 0.98 
VI21 0.99 
VI22 1.00 

สร้างค่านิยมในการ
ท างาน (VIS6) 

1.00 VI23 0.91 
VI24 0.90 
VI25 0.97 
VI26 1.00 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น้าเชิง
นวัตกรรม 

องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 
(INNO) 

การสร้างความ
ร่วมมือ (COL) 
 

0.93 
 

มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (COL1) 

0.90 CO27 1.13 
CO28 1.09 
CO29 1.00 

ให้อ านาจ 
(COL2) 

1.03 CO30 0.92 
CO31 1.04 
CO32 1.00 

เปิดใจ (COL3) 0.93 CO33 0.97 
CO34 0.97 
CO35 1.00 

มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน 
(COL4) 

0.92 CO36 1.06 
CO37 1.00 
CO38 0.99 

ความสามารถใน
การจัดสรร
ทรัพยากร 
(COL5) 

1.00 CO39 0.88 
CO40 0.99 
CO41 1.00 

กล้าเสี่ยง (RISK) 
 

1.00 กล้าตัดสินใจ 
(RISK1) 

1.03 RI42 0.98 
RI43 1.03 
RI44 1.00 

เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (RISK2) 

0.96 RI45 0.86 
RI46 0.89 
RI47 1.00 

เชื่อมั่นในตนเอง 
(RISK3) 
 

0.94 RI48 0.90 
RI49 1.03 
RI50 1.00 
RI51 1.02 
RI52 0.99 

ยอมรับความ
ล้มเหลว (RISK4) 

1.03 RI53 0.87 
RI54 1.00 
RI55 1.00 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น้าเชิง
นวัตกรรม 

องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 
(INNO) 

กล้าเสี่ยง (RISK) 
 

1.00 ค านวณความ
เสี่ยง (RISK5) 

1.00 RI56 1.02 
RI57 1.04 
RI58 1.04 
RI59 1.00 
RI60 0.89 

มุ่งเปลี่ยนแปลง 
(OCH) 
 

0.97 
 

สร้างแรงจูงใจ 
(OCH1) 

1.07 CH61 1.05 
CH62 1.08 
CH63 1.11 
CH64 1.00 

มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี 
(OCH2) 

1.06 CH65 1.07 
CH66 1.05 
CH67 1.04 
CH68 1.00 

มีความเป็น
เอกภาพ (OCH3) 

1.03 CH69 0.92 
CH70 0.96 
CH71 1.01 
CH72 1.00 

มีความฉลาดทาง
อารมณ์ (OCH4) 

0.98 CH73 0.94 
CH74 1.04 
CH75 1.03 
CH76 1.00 

มีความมุ่งมั่น 
(OCH5) 

1.00 CH77 0.92 
CH78 0.90 
CH79 1.00 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบ
หลักทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.93-1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ กล้าเสี่ยง (RISK) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 มุ่งเปลี่ยนแปลง 
(OCH) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 และสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
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เท่ากับ 0.93 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ
ย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละองค์ประกอบหลัก ได้ดังนี้ 
 1) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์  (VIS) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.75-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ สร้างค่านิยมในการท างาน (VIS6) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 มีการก าหนดเป้าหมาย (VIS5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 การ
สื่อสารวิสัยทัศน์ (VIS2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 การสร้างสัมพันธ์ (VIS4) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.83 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (VIS1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 และมี
ความกระตือรือร้น (VIS3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.75 
 2) องค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ (COL) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย
น้ าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.03 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ให้อ านาจ (COL2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.03 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (COL5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
เปิดใจ (COL3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.93 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (COL4) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (COL1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.90 
 3) องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง (RISK )ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.94-1.03 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ยอมรับความล้มเหลว (RISK4) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.03 กล้าตัดสินใจ (RISK1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.03 ค านวณความ
เสี่ยง (RISK5) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (RISK2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.96 และเชื่อม่ันในตนเอง (RISK3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 
 4) องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.98-1.07 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับ
จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ สร้างแรงจูงใจ (OCH1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.07 มีทักษะการสื่อสารที่ดี (OCH2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.06 มีความเป็น
เอกภาพ (OCH3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.03 มีความมุ่งมั่น (OCH5) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีความฉลาดทางอารมณ์ (OCH4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.98 
 จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 79 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.81-1.16 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
คือท่านสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน (VI13) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.16 ตัว
บ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กร
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (VI12) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 
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โดยสรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 
โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด 4 

โมเดล และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดของภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

โมเดลการวัด 
 

CMIN 
เกณฑ์ 

1-3 หรือ
น้อยกว่า 

RMSEA 
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 

มีวิสัยทัศน์ (VIS) 2.335 0.039 0.951 0.932 0.979 0.963 
สร้างความร่วมมือ (COL) 2.238 0.037 0.977 0.960 0.991 0.983 
กล้าเสี่ยง (RISK) 2.954 0.047 0.958 0.936 0.981 0.971 
มุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) 2.551 0.042 0.964 0.944 0.986 0.977 
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 2.353 0.039 0.963 0.944 0.986 0.977 

 
 รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นกัน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และแสดงให้
เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย และ 79 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่าง ๆ ได้ 
เช่น  
 - ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถ
น าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  
 - สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นต้น 
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 - ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 
 - ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับ
ปัญหา 
 - ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็น
ต้น 
 ในการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย และ 79 ตัวบ่งชี้ ไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร เพ่ือให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการน าไปใช้ ผู้วิจัยขอน าเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดเชิงบริหารเฉพาะในระดับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที ่4.12  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น า 

เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 



 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) สร้างและพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่
นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่ก าหนด
น้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 ประชากร (Population) คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งประเทศ จ านวน 2,359 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวน
พารามิเตอร์ 20:1 ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจ านวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกต
จ านวน 21 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 25 เส้น รวมทั้งหมด 51 พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย จ านวน 1,020 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรวัด
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนก
เนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อค าถาม 79 ข้อ 
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ความถี่และร้อยละเพ่ือให้
ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ (5) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-  
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่าง
ว่ามีจ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ และ (6) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้ (1) ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 
0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
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เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่ างซึ่ง
เป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 882 คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย จ านวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และ เพศหญิง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 อายุ 31-40 ปี จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.80 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 768 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.90 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป 
มากที่สุด จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20 ปี จ านวน 211 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และมีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และมี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดับ 
 
 5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จ านวน 79 ตัว เพ่ือคัด
สรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า  3.00 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ คือ มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การสื่อสารวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น การสร้างสัมพันธ์ มีการก าหนดเป้าหมาย 
และสร้างค่านิยมในการท างาน มีตัวบ่งชี้รวม 26 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.36-4.76 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.27-14.24 แสดงได้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถ
คัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 องค์ประกอบการสร้างความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบคือ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้อ านาจ เปิดใจ มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากร มีตัวบ่งชี้รวม 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.42-4.67 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายอยู่ระหว่าง 11.25-13.86 แสดงได้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ใน
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า  3.00 และมีค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ กล้า
ตัดสินใจ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับความล้มเหลว และค านวณความเสี่ยง มีตัว
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บ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 
11.46-14.41 แสดงได้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า  3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ 
สร้างแรงจูงใจ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเป็นเอกภาพ มีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความมุ่งมั่น 
มีตัวบ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.38-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 
11.39-13.91แสดงได้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า  3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 79 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-
4.76 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.27-14.41 ซึ่งแสดงได้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความ
เหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 
 5.1.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่
ระหว่าง 1-3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-
Fit Index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI 
(5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัย
ตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการวัดที่ใช้ในการ
วิจัย มีดังนี้ 
 โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิ งบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.299-0.791 
 โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ (COL) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.356-
0.812  
 โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง (RISK) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.400-0.775 
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 โมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.435-0.847 
 โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (P<.01) ทุกค่า 
 2) ค่าสถิติของ Bartlett เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 15987.700, 
9319.715, 12625.617 และ 13472.087 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า.01 (P <.01) 
 3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือวัดความเพียงพอของตัวอย่าง 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง และโมเดลการวัดของมุ่ง
เปลี่ยนแปลง พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .937-.958 แสดงให้เห็นว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 4) การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน อันดับหนึ่ ง  (First Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ โมเดล
การวัดของมีวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง และโมเดล
การวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.335 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.951 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.932 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.979 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) ค่าเท่ากับ) เท่ากับ 0.963 
 โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.238 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ค่า
เท่ากับ 0.977 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.960 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ค่าเท่ากับ 
0.991 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) ค่าเท่ากับ) เท่ากับ 
0.983 
 โมเดลการวัดของกล้าเสี่ยง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.954 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
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การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.047 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.936 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.981 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) ค่าเท่ากับ) เท่ากับ 0.971 
 โมเดลการการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.551 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.042 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ค่า
เท่ากับ 0.964 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ค่าเท่ากับ 
0.986 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) ค่าเท่ากับ) เท่ากับ 
0.977 
 ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบหลักทั้ ง 4
องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ สร้างความร่วมมือ กล้าเสี่ยง และมุ่งเปลี่ยนแปลง เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของโมเดลคงวามสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบได้จ านวน 21 ตัว ดังสมการ 
 VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4+VI5+VI6) = (0.11+0.10+0.11+0.18+0.12+0.13) = 0.74 
 VIS2 = (VI7+ (VI8+VI9+VI10) = (0.12+0.13+0.13+0.10) = 0.47 
 VIS3 = (VI11+VI12+VI13+VI14) = (0.15+0.13+0.32+0.17) = 0.77 
 VIS4 = (VI15+VI16+VI17+VI18) = (0.16+0.19+0.21+0.11) = 0.68 
 VIS5 = (VI19+VI20+VI21+VI22) = (0.19+0.17+0.14+0.15) = 0.65 
 VIS6 = (VI23+VI24+VI25+VI26) = (0.18+0.22+0.13+0.31) = 0.83 
 COL1 = (CO27+CO28+CO29) = (0.33+0.30+0.28) = 0.91 
 COL2 = (CO30+CO31+CO32) = (0.18+0.28+0.27) = 0.73 
 COL3 = (CO33+CO34+CO35) = (0.18+0.20+0.22) = 0.60 
 COL4 = (CO36+CO37+CO38) = (0.29+0.20+0.20) = 0.69 
 COL5 = (CO39+CO40+CO41) = (0.23+0.35+0.23) = 0.81 
 RISK1 = (RI42+RI43+RI44) = (0.11+0.17+0.14) = 0.42 
 RISK2 = (RI45+RI46+RI47) = (0.34+0.10+0.51) = 0.95 
 RISK3 = (RI48+RI49+RI50+RI51+RI52) = (0.15+0.21+0.07+0.20+0.17) = 0.80 
 RISK4 = (RI53+RI54+RI55+RI56) = (0.12+0.20+0.23+0.18) = 0.73 
 RISK5 = (RI57+RI58+RI59+RI60) = (0.23+0.18+0.24+0.09) = 0.74 
 OCH1 = (CH61+CH62+CH63+CH64) = 0.12+0.12+0.22+0.16) = 0.61 
 OCH2 = (CH65+CH66+CH73+CH68) = (0.18+0.18+0.14+0.09) = 0.59 
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 OCH3 = (CH69+CH70+CH71+CH72) = (0.14+0.24+0.29+0.12) = 0.79 
 OCH4 = (CH73+CH74+CH75+CH76) = (0.19+0.18+0.18+0.21) = 0.76 
 OCH5 = (CH77+CH78+CH79) = (0.20+0.29+0.25) = 0.74 
 
 5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
 จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
(VIS) มี 6 องค์ประกอบย่อย โมเดลการวัดของสร้างความร่วมมือ (COL) มี 5 องค์ประกอบย่อย โมเดล
การวัดของกล้าเสี่ยง (RISK) มี 5 องค์ประกอบย่อย และโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง มี 5 
องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (INNO) เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดลการวัด 
พบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสองต่อไป 
ดังนี้ (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 21 ตัว มีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.460-0.760 (2) ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมท
ริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 15260.926 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P<.01) และ (3) ค่าการทดสอบความ
เพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.973 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: 
CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.353 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.963 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted 
Goodness-of-Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.944 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง เปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.986 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.977 
 นอกจากนั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่ งชี้ทั้ง 4 
องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.93-1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
เมื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันได้ ดังสมการ 
 INNO = 0.98(VIS)+0.93(COL)+1.00(RISK)+0.97(OCH) 
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 5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้  1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1) องค์ประกอบหลักทั้งสี่องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (INNO) มีค่า Factor 
Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.93-1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจาก
ค่ามากไปหาน้อย คือ กล้าเสี่ยง (RISK) มีวิสัยทัศน์ (VIS) มุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) และการสร้างความ
ร่วมมือ (COL) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.00, 0.98, 0.97 และ 0.93 ตามล าดับ 
 2) องค์ประกอบย่อยทั้งหกขององค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่า Factor Loading 
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.75-1.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่ามากไปหาค่า
น้อย คือ สร้างค่านิยมในการท างาน (VIS6) มีการก าหนดเป้าหมาย (VIS5) การสื่อสารวิสัยทัศน์ (VIS2) 
การสร้างสัมพันธ์ (VIS4) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (VIS1) และมีความกระตือรือร้น (VIS3) โดยมีค่า Factor 
Loading เท่ากับ 1.00, 0.97, 0.89, 0.83, 0.83 และ 0.75 ตามล าดับ 
 3) องค์ประกอบย่อยทั้งห้าขององค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่า 
Factor Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.9-1.03 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับ
จากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ให้อ านาจ (COL2) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (COL5 เปิดใจ 
(COL3) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (COL4)) และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (COL1) โดยมีค่า 
Factor Loading เท่ากับ 1.03, 1.00, 0.93, 0.92 และ 0.90 ตามล าดับ 
 4) องค์ประกอบย่อยทั้งห้าขององค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง (RISK) มีค่า Factor Loading 
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.94-1.03 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามากไปหาค่า
น้อย คือ ยอมรับความล้มเหลว (RISK4) กล้าตัดสินใจ (RISK1) ค านวณความเสี่ยง (RISK5) เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (RISK2) และเชื่อมั่นในตนเอง (RISK3) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.03, 1.03, 
1.00, 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ 
 5) องค์ประกอบย่อยทั้งห้าขององค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) มีค่า Factor 
Loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.98-1.07 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่า
มากไปหาค่าน้อย คือ สร้างแรงจูงใจ (OCH1) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (OCH2) มีความเป็นเอกภาพ 
(OCH3) มีความมุ่งมั่น (OCH5) และมีความฉลาดทางอารมณ์ (OCH4) โดยมีค่า Factor Loading 
เท่ากับ 1.05, 1.06, 1.03, 1.00 และ 0.98 ตามล าดับ 
 นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 79 ตัว มี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-1.16 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ สร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.16 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (VI12) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 
 โดยสรุป ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่า
เป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย และ 79 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น น าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Model) แสดงดังภาพที่ 5.1 
 

 
 
ภาพที่ 5.1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาท่ีปรับแก้แล้ว 
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5.2  อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้ มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวบ่งชี้ 79 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.26-4.76 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายอยู่ระหว่าง 9.27-14.41 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 
20% นั้น อาจเนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยนี้ 
เป็นวิธีที่ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ที่มีการก าหนดโมเดลโดยมีทฤษฎีและงานวิจัย
เป็นพ้ืนฐานรองรับ ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องมีการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยอย่างหนักแน่น ท าให้ผู้วิจัยต้องศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งอย่างเป็น
เหตุผลต่อกัน มีการสรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพ่ือให้การก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ มีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง 
นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงข้อแนะน าที่ว่า “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อย
คุณภาพไปด้วย” (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) 
และข้อแนะน าที่ว่า “การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้จะต้องค านึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ” 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) นอกจากนั้น ในการวิจัยผู้วิจัยได้ค านึงถึงความมีคุณภาพของการด าเนินการ
วิจัยตามหลักการ Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger And Lee (2000) ทั้งในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงท าให้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ทั้ง 79 ตัว
มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ใน
โมเดลทุกตัวดังกล่าว 
 5.2.2 ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งโมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ 
โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) โมเดลการวัดของการสร้างความร่วมมือ (COL) โมเดลการวัดของ
กล้าเสี่ยง (RISK) และโมเดลการวัดของมุ่งเปลี่ยนแปลง (OCH) โมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ( INNO) นั้น ผู้วิจัยมีเหตุผลที่น ามา
อธิบายใน 2 กรณี ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มองจากทฤษฎีและงานวิจัยที่น ามาสร้างโมเดล ว่าเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่มี
ความสอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจเนื่องมาจาก
ความเป็นสากล (Universal) ของทฤษฎีและงานวิจัย ที่ได้มีการแผ่กระจายไปทั่วโลกตามกระแสโลกา
ภิวั ตน์  (Globalization) โลกไร้พรมแดน ตามทัศนะของ Rouse (2016) ที่ ให้ทัศนะว่ า เป็น
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กระบวนการที่คนได้แสดงความคิด และได้แสดงสินค้ากันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์ 
บูรณาการข้ามวัฒนธรรม การปกครอง และเศรษฐกิจ และทัศนะของ Pologeorgis (2017) ที่ให้
ทัศนะว่าโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่อิงกับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการ
ด าเนินธุรกิจในระดับโลกและเกิดจากการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั่วโลกอัน
เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจการพัฒนาทางการเมือง
และสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคของ Digital Globalization ซึ่งเป็นค านิยามของโลกยุค
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา (ธนพล ศรีธัญพงศ์, 2560) 
ที่ท าให้ทฤษฎีและงานวิจัยจากท่ีหนึ่งกระจายไปสู่อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น ดังทัศนะ
ของ Reiche (2016) ที่กล่าวว่า “เราก าลังจะก้าวสู่ยุคใหม่ของโลกาภิ วัตน์ที่ เรียกว่า Digital 
Globalization ที่เป็นยุคแห่งการไหลบ่าของข้อมูลและสารสนเทศ อาทิเช่น แนวคิด งานวิจัย 
เทคโนโลยี ความสามารถพิเศษ หรือแม้แต่กิจกรรมที่โดดเด่นที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก” และ Lund 
and Manyika (2017) ให้ทัศนะว่าอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับคนในยุคปัจจุบันในการ
สืบค้นข้อมูล การบริโภคสินค้า หรือแม้แต่การด าเนินธุรกิจ ซึ่งกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งขนาดและมูลค่าในยุคของ “Digital Globalization” และอาจพิจารณาจากการ
เผยแพร่นวัตกรรม (Innovation Diffusion) ตามทัศนะของ Roger (1995) ซึ่งเป็นบุคคลที่คิดค้นและ
ได้พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ที่ เชื่อว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสิ่งใหม่ ๆ จากสังคมหนึ่งไป
ยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้ สิ่ งใหม่ ๆ นี้ คือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด 
เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทัศนะของ Kammerzelt (2017) ได้กล่าวว่า “Innovations 
and New Technologies are Changing the World and the Daily Lives of Each and Every 
One of Us.” นั่นหมายความว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีก าลังจะเปลี่ยนโลกและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของเรา ซึ่งจากทัศนะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ทัศนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) และทัศนะเกี่ยวกับการเผยแพร่นวัตกรรม 
(Innovation Diffusion) ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้ทฤษฎีและงานวิจัยที่น ามาพัฒนาเป็นโมเดลมีความ
สอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 2) ในกรณีมองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ว่าได้รับการพัฒนา
ให้มีการแสดงออกหรือเกิดพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในทิศทางเดียวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่
ใช้ในการวิจัย ดังเห็นได้จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่จัดให้มีหลักสูตรการจัดอบรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 7 เรื่อง อันประกอบด้วย 1) การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 2) ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 3) กลยุทธ์การตลาดส าหรับสถานศึกษา 4) กลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา 5) การบริหารความ
เสี่ยงส าหรับถานศึกษา 6) การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 7) กลยุทธ์การพัฒนา
ความสัมพันธ์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศไทยทุกด้าน ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลัก
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ในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ เพ่ือการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยใน
ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการ
น าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยคนไทยใน
อนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการ บน
ฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุข
ภาวะที่ดี อีกทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานโดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งมีการออกแบบระบบและ
รูปแบบการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยครูทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูและระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยการก าหนดให้มีโครงการยกระดับคุณภาพ พัฒนาระบบและ
รูปแบบการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่าง ๆ โดยยึด
หลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และ
การประสบความส าเร็จในวิชาชีพ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 นอกจากนั้น ยังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยที่
สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่ก าหนดให้มีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ (ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
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 ซึ่งการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีส่วนเสริมสร้างให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยนี้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้เช่นกัน  
 จากเหตุผลที่ได้อธิบายในกรณีแรก แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรค านึงถึงการน าเอาทฤษฎี หรือผลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั่วโลกมาใช้เป็นแนวทางด้วย อย่างมีการสังเคราะห์หรืออย่างมีการบูรณาการ ไม่จ ากัดหรือมองแคบ
ในบริบทหรือสังคมของตนเอง ดังทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ที่กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งผลให้เกิดความเป็นโลกใบเดียวกัน (Globalization) ช่วยให้เกิดความ
เป็นไปได้มากมายที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด ต่อการค้นพบและต่อการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น เป็น
สังคมความรู้ (Knowledge Society) เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 
และเป็นยุคสังคมความรู้ที่ต้องการทักษะการคิดในขั้นสูงกว่าเดิมเพ่ือให้สามารถเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเอง
ได้ตลอดชีวิต และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
 จากเหตุผลที่อธิบายในแง่มุมที่สอง ว่าการปฏิบัติจริงในบริบททางการศึกษาไทยหรือ
สังคมไทยมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัย แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ยึดทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการเป็นแนวทาง 
ตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ตามทัศนะของ มนูญ ศรีวิรัตน์ (2559) ที่กล่าวว่า 
การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความมีระบบเป็นงานที่มีเหตุมีผล และมี
เป้าหมายที่แน่นอนเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือพัฒนา
กฎเกณฑ์ ทฤษฏี หรือตรวจสอบทฤษฎีซึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยนี้ จะเป็นโมเดล
ที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ทั้งในระดับตัวบุคคล 
ระดับสถานศึกษา และระดับหน่วยงานต้นสังกัดสูงขึ้นไป ในการที่จะก าหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาตามโมเดลที่ได้จากการวิจัยนี้ 
 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) ของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุก
ขั้นตอนตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558 ) ที่กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
จะต้องค านึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ ทั้งในขั้นตอนการก าหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ 
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 จากผลการวิจัย ทั้งในกรณีการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และกรณีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ที่พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 21 
องค์ประกอบย่อย และ 79 ตัวบ่งชี้ นี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงวิชาการและการน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความเชื่อมั่นในความตรงเชิงโครงสร้าง และอย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณี
ต่าง ๆ ได้ ดังกล่าวไว้ในบทที่ 4 เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิด
คุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การสามารถน าไปใช้
ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้
กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น
เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ใน
ด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) 
การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
 ในการน าไปใช้ในการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยขอก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการน าไปใช้
เ พ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริ หารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเชิงบริหาร 
(Administrative Guidelines) ไม่ใช่เชิงสถิติ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้น าเชิงนวัตกรรม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
ดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  5.3.1.1 ควรส่งเสริมให้น าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และควรมีการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
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องค์ประกอบย่อย และระดับตัวบ่งชี้ ในการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น ควรค านึงถึง
ความส าคัญขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย เช่น 1) ในระดับองค์ประกอบหลัก ควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง มีวิสัยทัศน์ มุ่งเปลี่ยนแปลง และการสร้างความร่วมมือ ตามล าดับ 2) 
องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยยอมรับในความล้มเหลว กล้า
ตัดสินใจ ค านวณความเสี่ยง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในตนเอง ตามล าดับ  3) องค์ประกอบ
หลักมีวิสัยทัศน์ ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยสร้างค่านิยมในการท างาน มีการก าหนด
เป้าหมาย การสื่อสารวิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีความกระตือรือร้น ตามล าดับ  4) 
องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจ มีทักษะการ
สื่อสารที่ดี  มีความเป็นเอกภาพ มีความมุ่งมั่น  และมีความฉลาดทางอารมณ์ ตามล าดับ  5) 
องค์ประกอบหลักการสร้างความร่วมมือ ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยให้อ านาจ 
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร เปิดใจ มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ตามล าดับ เป็นต้น 
  5.3.1.2 ควรน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาก าหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่จะเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
  5.3.1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรน าตัวบ่งชี้ที่ผ่านการพัฒนา
และได้รับการยืนยันด้วยข้อมูลทางสถิติ ไปใช้ในการประเมินสถานศึกษาหรืองานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านผู้บริหารเพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่
กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 
  5.3.2.1 ควรท าวิจั ย พัฒนาโมเดลสมการเชิง โครงสร้ าง ( Structural Equation 
Modeling) เพ่ือศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในเชิงวิชาการ ให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  
  5.3.2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการ
ทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  5.3.2.3 ควรศึกษาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดและประเมินตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 79 ตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้เครื่องมือในการวัดและน าไปใช้ในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
  5.3.2.4 ควรมีการท าวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด
อาชีวศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษา เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 
และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: 
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” 

 
เรียน  ......................................... ........................................................... 
 ข้าพเจ้านางสาวเอมจิตร สมสืบ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5830440432016 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา : การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ พระครูสุธีจริยวัฒน์ , 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” 
 ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบตรวจสอบความสอดคล้องกลับมายังผู้วิจัยตามที่อยู่ด้านหลัง
ตรวจสอบความสอดคล้อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางสาวเอมจิตร สมสืบ โทร. 087-
2385916 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง “ข้อ
ค าถาม” กับ “ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัด” และกับ “นิยามเชิงปฏิบัติการ”และให้ค าแนะน าในครั้งนี้ 
 

นางสาวเอมจิตร สมสืบ 
ผู้วิจัย 

 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง “ข้อค าถาม” กับ “ตัวบ่งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัด” 
และกับ “นิยามเชิงปฏิบัติการ” โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องทางขวามือ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ และข้อค าถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 
 
องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์    
1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (clear 
vision) วิสัยทัศน์ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องน าทางในการ
ด าเนินงานขององค์กร โดย
จะต้องร่วมกันสร้างอยู่บน
พ้ืนฐานที่เป็นความจริง มีความ
ชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 
สร้างแรงจูงใจ เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง 

1) ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์บน
พ้ืนฐานที่เป็นความจริง  
2) มีความชัดเจน  
3) มีความเข้าใจตรงกัน 
4) สร้างแรงจูงใจ 
5) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ใน
การด าเนินงาน 
6) สามารถน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง 

1) ท่านร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัจจุบันขององค์กร 

    

2) วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงาน
และวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน 

    

3) วิสัยทัศน์เป็นข้อความท่ีเข้าใจง่าย     
4) วิสัยทัศน์ขององค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานได้ 

    

5) วิสัยทัศน์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร 

    

6) ท่านสามารถแปลงวิสัยทัศน์สู่การด าเนินงานของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง 

    

2. การสื่อสารวิสัยทัศน์ (vision 
communication) การสร้าง
ความเข้าใจในทิศทางอนาคต
ขององค์กร การมีมติร่วมกันเพ่ือ

1) การสร้างความเข้าใจใน
ทิศทางขององค์กร  

1) ท่านมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในทิศทาง
ขององค์กรที่ตรงกัน 

    

2) ท่านมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ได้
อย่างชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

สร้างพันธะสัญญาในการท างาน 
ก่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยผู้น าจะต้องมี 

2) ความสามารถในการ
สื่อสารวิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้
ง่าย 
3) มีรูปแบบการสื่อสารที่
หลากหลาย  
4) มีมติร่วมกันเพ่ือสร้าง
พันธะ 

3) ท่านมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    

ความสามารถในการสื่อสาร 
สื่อสารวิสัยทัศน์ที่เข้าถึงได้ง่าย มี
ความชัดเจนกระชับ มีรูปแบบ
การสื่อสารที่หลากหลายช่วยให้
จดจ าวิสัยทัศน์ได้แม่นย า อาทิ
เช่น การเลือกใช้ค าในการสร้าง
สโลแกนขององค์กร หรือการ
เลือกใช้ภาพ 

สัญญาในการท างาน 4) ท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมี
มติร่วมกันเพ่ือสร้างข้อตกลงในการท างาน 

    

3. มีความกระตือรือร้น 
(enthusiasm) ทัศนคติเชิงบวก
และจิตวิทยาในการสร้างแรง
บันดาลใจ โดยการโน้มน้าวให้

1) มีความกระตือรือร้น  
2) มีความมุ่งม่ัน  
3) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การท างาน  

1) ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน     
2) ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

    

3) ท่านสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน     
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คล้อยตามก่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน มี
ความมุ่งม่ัน สร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการท างาน ให้
ความส าคัญและให้คุณค่ากับ
ผู้ร่วมงาน 

4) ให้ความส าคัญและให้
คุณค่ากับผู้ร่วมงาน 

4) ท่านให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

    

4. การสร้างสัมพันธ์ (building 
relationship) ความสามารถ
และศักยภาพในการประสาน
ความร่วมมือ เรียนรู้ที่จะเคารพ
และยอมรับผู้อื่น มีความยืดหยุ่น 
และมีความสามารถในการ
ปรับตัว 

1) มีความสามารถในการ
ประสานความร่วมมือ  
2) เรียนรู้ที่จะเคารพและ
ยอมรับผู้อ่ืน  
3) มีความยืดหยุ่น 
4) มีความสามารถในการ
ปรับตัว 

1) ท่านมีความสามารถในการประสานความร่วมมือ
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

    

2) ท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพและยอมรับ
ผู้อื่น 

    

3) ท่านมีความยืดหยุ่น เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

    

  4) ท่ า น มี ค ว า มส า มา ร ถ ใ น กา ร ปรั บ ตั ว ต่ อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

    

5. มีการก าหนดเป้าหมาย (goal 
setting) การระบุความต้องการ
ในอนาคตที่องค์กรอยากจะเป็น 
ซึ่งการก าหนดเป้าหมายจะต้อง

1) ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
2) มีการสื่อสารเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์  

1) ท่านสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างชัดเจน 

    

2) ท่านมีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานที่ชัดเจน 
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ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
สื่อสารเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ สามารถวัดและ
บรรลุผลได้จริง และมีขอบเขต
ระยะเวลาในการท างาน 

3) สามารถวัดและบรรลุผล
ได้จริง  
4) มีขอบเขตระยะเวลาใน
การท างาน 

3) ท่านมีการวัดประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรและสามารถบรรลุผลได้จริง 

    

4) ท่านมีการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

    

6. สร้างค่านิยมในการท างาน 
(values of mission) ตัวก าหนด
มาตรฐานของหน่วยงานที่
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ 
ค่านิยมคือตัวบ่งบอกลักษณะ
เฉพาะตัวและวัฒนธรรมของ
องค์กร เป็นพื้นฐาน มีรูปแบบ
เฉพาะ และเป็นการเสริมแรง ที่
ท าให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง
จากรุ่นสู่รุ่น ค่านิยมท่ีดีจะต้องมี
การคัดสรรที่ชัดเจน ตั้งค่านิยมที่
แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญ
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยก าหนด 

1) มีการคัดสรรที่ชัดเจน  
2) แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่
ส าคัญขององค์กร  
3) ระบุค่านิยมที่ชัดเจน  
4) มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
ขององค์กร 

1) ท่านมีการคัดสรรค่านิยมที่ดีขององค์กร     

2) ท่านแสดงให้เห็นถึงแนวคิด บทบาทที่ส าคัญของ
การปฏิบัติตนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 

    

3) ท่านมีการก าหนดมาตรฐาน และค่านิยมที่ดีของ
องค์กร 

    

4) ค่านิยมขององค์กรมีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร 
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ทิศทางได้ถูกต้อง เชื่อมโยงกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ระบุ
ค่านิยมให้ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวช่วย
ในการตัดสินใจ  
และค่านิยมจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของ
องค์กร เนื่องจากกลยุทธ์คือแผน
ด าเนินงานที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผล 

      

องค์ประกอบหลักสร้างความร่วมมือ (collaborative) 
7. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(collaborative decision-
making) การสร้างบรรยากาศ 
การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และ
การมีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์การประเมินและการสร้าง
ทางเลือกในการด าเนินงานของ
องค์กร 

1) การส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) การมี ส่ วน ร่ วม ในการ
วิเคราะห์ปัญหา 
3) การมี ส่ วน ร่ วม ในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
และการสร้างทางเลือก 

1) ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

    

2) ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 

    

3) ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและการ
สร้างทางเลือก 
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8. ให้อ านาจ (empower) การ
มอบอ านาจ ให้บทบาทและ
มอบหมายงานที่รับผิดชอบ การ
ให้อ านาจในการตัดสินใจ และ
การวิเคราะห์หรือ 

1) มอบหมายงานที่
รับผิดชอบ  
2) การให้อ านาจตัดสินใจ 
3) การให้อ านาจในการ
วิเคราะห์พิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

1) ท่านมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

2) ท่านให้อ านาจในการตัดสินใจการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

    

พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับงานที่ตนรับผิดชอบ 

 3) ท่านให้อ านาจในการวิเคราะห์และประเมินผล
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 

    

9. เปิดใจ (openness) ความ
เต็มใจและยอมรับฟังผู้อ่ืน 
ยอมรับข้อมูล แนวคิด และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้โอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง และการเปิดใจยอมรับ
ข้อเท็จจริงของตนเอง 

1) มีความเต็มใจและยอมรับ
ฟังผู้อื่น 
2) ให้โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

1) ท่านมีความเต็มใจและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์กร 

  
 

 
 

 
 

2) ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

  
 

 
 

 
 

3) ท่ านส ามา รถ เปิ ด ใ จยอมรั บถึ ง ข้ อ ดี แล ะ
ข้อบกพร่องของตนเองได้ 

  
 

 
 

 
 

10. มีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน (shared goal) การ
ก าหนดความต้องการและจุด
มุ่งเน้นที่ชัดเจนที่เกิดจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนและ

1) การให้การสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย 

1) ท่านสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายขององค์กร 

    

2) ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมาย
ขององค์กร 

    



196 

องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการให้
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย การมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายของ
องค์กร และการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

2) การมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ในเป้าหมายขององค์กร 
3) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของ
องค์กร 

3) ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์กร 

    

11. ความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากร (resource 
allocation การวางแผนความ
ต้องการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สมดุล ความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากร
ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

1) มีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
2) มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างสมดุล คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ  
3) มีการตรวจสอบการ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน  

1) ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 

    

2) ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน
อย่างสมดุล คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

    

3) ท่ านมีการประเมินและตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

    

องค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง (risk taking) 

12. กล้าตัดสินใจ (decision-
making) กระบวนการสร้าง

1) มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 1) ท่านมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
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ทางเลือกในการด าเนินงาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจใน
ทุกสถานการณ์ โดยผ่าน
กระบวนการการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้และการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า 

2) มีการวิเคราะห์และ
พิจารณาความเป็นไปได้  
3) มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
แม่นย า 

2) ท่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการสร้างทางเลือกเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

    

3) ท่านสามารถตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า 

    

13. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(constant learning) การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้วยการ
เรียนรู้ โดยการสืบค้น 

1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
2) มีความสามารถในการ
สืบค้นการศึกษาค้นคว้าที่
ทันสมัย  
3) มีความสามารถในการ 

1) ท่านเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2) ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 
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ความสอดคล้อง 
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การศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย 
สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการประยุกต์ใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร 

ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การประยุกต์ใช้ 

3) ท่านมีความสามารถในการประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการประยุกต์ใช้ 

    

14. เชื่อมั่นในตนเอง (be 
confident) อารมณ์ที่
เตรียมพร้อมในการท างาน มี
ความสามารถรอบด้านในการ
สร้างให้เกิดการสื่อสาร การมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น รู้จักตนเอง
และศักยภาพของบุคคลที่อยู่
รอบข้าง และสามารถยอมรับ
การสะท้อนผลการท างานเพ่ือหา
จุดบกพร่องของตนเอง 

1) มีอารมณ์ที่เตรียมพร้อม
ในการท างาน  
2) มีความสามารถรอบด้าน
ในการสร้างให้เกิดการ
สื่อสาร  
3) การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  
4) รู้จักตนเองและศักยภาพ
ของบุคคลที่อยู่รอบข้าง  
5) ยอมรับการสะท้อนผล
การท างานเพ่ือหา
จุดบกพร่องของตนเอง 

1) ท่านมีความเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน 

    

2) ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
การสื่อสารในองค์กร 

    

3) ท่านมีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดการ
ปฏิบัติ 

    

4) ท่านรู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่
อยู่รอบข้าง 

    

5) ท่านสามารถยอมรับการสะท้อนผลการ
ท างานเพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง 

    

15. ยอมรับความล้มเหลว 
(admitting failure) 
ความสามารถในการยอมรับ
ความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่

1) มีความสามารถในการ
ยอมรับความล้มเหลวหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

1) ท่านมีความสามารถในการยอมรับความ
ล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

    

2) ท่านมีการวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา หรือ
ข้อบกพร่องในการท างาน 
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เกิดข้ึน ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวในการ
ท างาน เพื่อทบทวนภาระหน้าที่
ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท างานและผู้อ่ืน และเกิดการ
เรียนรู้เพื่อการประเมิน
สถานการณห์รือเหตุการณ์ที่
เสี่ยง 

2) มีการวิเคราะห์ความ
ล้มเหลวในการท างาน  
3) มีการทบทวนภาระหน้าที่
ของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อ
การท างานและผู้อ่ืน  
4) เกิดการเรียนรู้เพ่ือการ
ประเมินสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เสี่ยง 

3) ท่านทบทวนบทบาทหน้าที่ภาระงานของ
ตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

    

4) ท่านมีความสามารถในการประเมิน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง 

    

16. ค านวณความเสี่ยง 
(calculated risks) การประเมิน
สถานการณ์ในสิ่งที่จะได้รับและ
สิ่งที่จะสูญเสีย รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรโดยการ
ตระหนักถึงศักยภาพหรือ
ความสามารถของตนเอง และ
การก าหนดวิธีการลดความเสี่ยง
ทุกขั้นตอนของการท างาน 

1) การประเมินสถานการณ์
ในสิ่งที่จะได้รับและสิ่งที่จะ
สูญเสีย 
2) มีการประเมินคุณภาพ
ของการปฏิบัติการและ
ยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงาน 
3) มีการตระหนักถึง
ศักยภาพหรือความสามารถ
ของตนเอง 
4) มีการก าหนดวิธีการลด
ความเสี่ยงทุกขั้นตอนของ
การท างาน 

1) ท่านประเมินสถานการณ์ต่อความคุ้มค่า
ในการด าเนินงาน 

    

2) ท่านมีการประเมินคุณภาพของการ
ปฏิบัติการและยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงาน 

    

3) ท่ า น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ห รื อ
ความสามารถของตนเอง 

    

4) ท่านมีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุก
ขั้นตอนของการท างาน 
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องค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง (oriented change) 
17. สร้างแรงจูงใจ 
(motivation) 
ความสามารถในการกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้วยการเสริมแรงหรือการให้
รางวัล มีพลังอ านาจสามารถ
ดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน 
และเป็นผู้น าในการกระท า
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

1) มีความสามารถในการ
กระตุ้นและสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน 
2) มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้วยการเสริมแรง
หรือการให้รางวัล 
3) มีพลังอ านาจสามารถ
ดึงดูดใจหรือมีอิทธิพลต่อ
ผู้อื่น 
4) เป็นผู้น าในการกระท า
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

1) ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศในการท างาน 

    

2) ท่านมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วย
การเสริมแรงหรือการให้รางวัล 

    

3) ท่านมีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืนโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ 

    

4) ท่านเป็นผู้น าในการกระท าหรือปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

    

18. มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
(communication skill) 
ศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ 
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง มี
ความสามารถในการสื่อสาร 
วิจารณ์ สะท้อนผลการ

1) มีศักยภาพในการสร้าง
ความเข้าใจ 
2) ใช้รูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง  
3) มีความสามารถในการ
สื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผล
การปฏิบัติงาน  

1) ท่านมีศักยภาพในการสร้างความเข้าใจ
ให้กับ 
บุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 

    

2) ท่านเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับผู้ฟัง 

    

3) ท่านสามารถสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจน
ถูกต้องและแม่นย า 
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ปฏิบัติงาน และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

4) มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

4) ท่านมีการประเมินประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร 

    

19. มีความเป็นเอกภาพ (unity) 
การปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็ง
ในความเป็นครอบครัวและความ
เป็นหนึ่งเดียว การให้
ความส าคัญกับเป้าหมายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน 
การสร้างข้อตกลงและการ
จัดการร่วมกัน รวมถึงการ
ก าหนดกิจกรรมให้ท าร่วมกัน
เพ่ือลดความตรึงเครียด 

1) มีการปลูกฝังความเชื่อที่
เข้มแข็งในความเป็น
ครอบครัวและความเป็นหนึ่ง
เดียว  
2) การให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายและความสัมพันธ์ที่
ดีของคณะท างาน  
3) การสร้างข้อตกลงและ
การจัดการร่วมกัน  
4) มีการก าหนดกิจกรรมให้
ท าร่วมกันเพ่ือลดความตรึง
เครียด 

1)ท่านส่งเสริมปลูกฝังความสามัคคีให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

  
 

  

2) ท่านให้ความส าคัญกับเป้าหมายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน 

    

3) ท่านส่งเสริมการสร้างข้อตกลงในการ
ด าเนินงานและการจัดการร่วมกัน 

    

4)  ท่ านส่ ง เสริมสนับสนุน ให้มี การจั ด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือลดความตรึง
เครียดในการท างาน 

    

20. มีความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) 
ความสามารถเข้าใจและจัดการ
กับอารมณ์ของตนเองได้ 
ตลอดจนความสามารถเข้าใจ
และรับรู้ในอารมณ์ของผู้อ่ืน 

1) มีความเข้าใจและสามารถ
รับรู้อารมณ์ของตนเอง  
2) มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
3) จัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได้  

1) ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้
อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

    

2) ท่านมีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 

    

3) ท่านสามารถจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเองได ้
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เข้าใจลักษณะที่แสดงออกหรือ
บ่งบอกถึงอารมณ์ และสามารถ
จัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ 

4) มีความเข้าใจและสามารถ
รับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 

4) ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้
อารมณ์ของผู้อื่น 

    

21. มีความมุ่งมั่น 
(perseverance) การมีจุดยืนที่
แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความ
มุ่งม่ัน อดทน เพียรพยายามท า
ให้วิสัยทัศน์เป็นจริง และมี
ศักยภาพในการแก้ปัญหา 

1) มีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่
หวั่นไหวต่อสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน  
2) มีความมุ่งม่ัน อดทน 
เพียรพยายามท าให้วิสัยทัศน์
เป็นจริง 
3) มีศักยภาพในการ
แก้ปัญหา 

1) ท่านมีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

    

2) ท่านมีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายาม
ที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 

    

3) ท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด 
ถูกต้องและแม่นย า 

    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
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ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
 

ข้อ
ที ่ ข้อค าถาม ไม่มีการ

แก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 

1 ท่านร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัจจุบันขององค์กร  

สร้างวิสัยทัศน์จากการศึกษา
วิ เคราะห์ข้อมูลและสภาพ
ปัจจุบันขององค์กร 

2 วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงาน
และวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน   

3 วิสัยทัศน์เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย     
4 วิสัยทัศน์ขององค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานได้  
 

5 วิสัยทัศน์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร  

 

6 ท่านสามารถแปลงวิสัยทัศน์สู่การด าเนินงาน
ขององค์กรได้อย่างแท้จริง  

วิสัยทัศน์สามารถน าไปสู่การ
ด าเนินงานขององค์กรได้
อย่างแท้จริง 

7 ท่านมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในทิศทาง
ขององค์กรที่ตรงกัน  

 

8 ท่านมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ได้
อย่างชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย  

 

9 ท่านมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 

10 ท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมี
มติร่วมกันเพ่ือสร้างข้อตกลงในการท างาน  

 

11 ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
12 ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงาน

ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

13 ท่านสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน   
14 ท่านให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงาน

อย่างเท่าเทียมกัน 
  

15 ท่านมีความสามารถในการประสานความ
ร่วมมือก่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

  

16 ท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพและยอมรับ
ผู้อื่น 
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ข้อ
ที ่ ข้อค าถาม ไม่มีการ

แก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 

17 ท่านมีความยืดหยุ่น เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น  เห็นอกเห็นใจเป็นภาษาพูด

ควรใช้ “เห็นใจ” 
18 ท่ านมี ค ว ามสามารถ ในกา รปรั บตั ว ต่ อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  
 

19 ท่านสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างชัดเจน 

 
 

20 ท่านมีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานที่ชัดเจน  

 

21 ท่านมีการวัดประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรและสามารถบรรลุผลได้จริง  

 

22 ท่านมีการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาใน
การด าเนินงาน  

 

23 ท่านมีการคัดสรรค่านิยมที่ดีขององค์กร   
24 ท่านแสดงให้เห็นถึงแนวคิด บทบาทท่ีส าคัญ

ของการปฏิบัติตนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
องค์กร 

 
 

25 ท่านมีการก าหนดมาตรฐาน และค่านิยมที่ดี
ขององค์กร  

 

26 ค่านิยมขององค์กรมีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร  

 

27 ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 

28 ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  

 

29 ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินและการ
สร้างทางเลือก 

 
 

30 ท่านมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  

31 ท่านให้อ านาจในการตัดสินใจการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

 ท่านให้อ านาจการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ในองค์กร 

32 ท่านให้อ านาจในการวิเคราะห์และประเมินผล
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ไม่มี
การ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

33 ท่านมีความเต็มใจและยอรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์กร  

 

34 ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

 
 

35 ท่านสามารถเปิดใจยอมรับถึงข้อดีและ
ข้อบกพร่องของตนเองได้  

 

36 ท่านสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายขององค์กร  

 

37 ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
สื่ อสาร เ พ่ือสร้ างความเข้า ใจที่ ชัด เจนใน
เป้าหมายขององค์กร 

 
 

38 ท่านส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
องค์กร 

 
 

39 ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน  

 

40 ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน
อย่างสมดุล คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  

 

41 ท่านมีการประเมินและตรวจสอบการใช้
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน  

 

42 ท่านมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ  

 

43 ท่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการสร้างทางเลือกเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

 
 

44 ท่านสามารถตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า 

  

45 ท่านเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

46 ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 

  

47 ท่านมีความสามารถในการประเมินวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ไม่มี
การ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

48 ท่านมีความเตรียมความพร้อมในการท างาน  ท่านมีการเตรียมความพร้อม
ในการท างาน 

49 ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารในองค์กร  

 

50 ท่านมีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ   
51 ท่านรู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลที่อยู่

รอบข้าง  ท่านรู้จักตนเองและศักยภาพ
ของบุคคลรอบข้าง 

52 ท่านสามารถยอมรับการสะท้อนผลการท างาน
เพ่ือหาจุดบกพร่องของตนเอง  

 

53 ท่านมีความสามารถในการยอมรับความ
ล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

ท่านยอมรับความล้มเหลว 
หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

54 ท่านมีการวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา หรือ
ข้อบกพร่องในการท างาน  

 

55 ท่านทบทวนบทบาทหน้าที่ภาระงานของตนเอง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  

 

56 ท่านมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ีเสี่ยง  

 

57 ท่านประเมินสถานการณ์ต่อความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงาน  

ท่านประเมินสถานการณ์ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า 

58 ท่านมีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการ
และยุทธวิธีที่ใช้ในการด าเนินงาน  

 

59 ท่านตระหนักถึงศักยภาพหรือความสามารถ
ของตนเอง  

 

60 ท่านมกีารก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุก
ขั้นตอนของการท างาน 

  

61 ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 

  

62 ท่านมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการ
เสริมแรงหรือการให้รางวัล 

  

63 ท่านมีพลังอ านาจสามารถดึงดูดใจหรือมี
อิทธิพลต่อผู้อื่นโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ 

 ท่านมีความสามารถในการ
ดึงดูดหรือมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนใน
การโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มี
การ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

64 ท่านเป็นผู้น าในการกระท าหรือปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 
 

65 ท่านมีศักยภาพในการสร้างความเข้าใจให้กับ 
บุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 

 
 

66 ท่านเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

 
 

67 ท่านสามารถสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนถูกต้อง
และแม่นย า 

 
 

68 ท่านมีการประเมินประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร 

 
 

69 ท่านส่ ง เสริมปลูกฝั งความสามัคคี ให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

 
 

70 ท่ า น ให้ ค ว ามส า คั ญกั บ เ ป้ า หม ายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคณะท างาน 

 
 

71 ท่ านส่ ง เสริ มการสร้ า งข้ อตกลง ในการ
ด าเนินงานและการจัดการร่วมกัน 

 
 

72 ท่านส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเพ่ือลดความตรึงเครียดใน
การท างาน 

 
 

73 ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์
ของตนเองได้เป็นอย่างด ี

 
 

74 ท่านมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ 

 
 

75 ท่านสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้   
76 ท่านมีความเข้าใจและสามารถรับรู้อารมณ์

ของผู้อื่น 
  

77 ท่ า น มี จุ ด ยื นที่ แ น่ ว แ น่ ไ ม่ ห วั่ น ไห ว ต่ อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

78 ท่านมีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามที่จะ
ท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 

 
 

79 ท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด 
ถูกต้องและแม่นย า 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0 1 4 0.80 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
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 0 1 1 4 0.80 
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 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
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 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 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 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 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 1 1 5 1.00 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 
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 1 1 1 1 1 5 1.00 
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 
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 
ตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

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

61 1 1 1 1 1 5 1.00 
62 1 1 1 1 1 5 1.00 
63 1 1 1 1 1 5 1.00 
64 1 1 1 1 1 5 1.00 
65 1 1 1 1 1 5 1.00 
66 1 1 1 1 1 5 1.00 
67 1 1 1 1 1 5 1.00 
68 1 1 1 1 1 5 1.00 
69 1 1 1 1 1 5 1.00 
70 1 1 1 1 1 5 1.00 
71 1 1 1 1 1 5 1.00 
72 1 1 1 1 1 5 1.00 
73 1 1 1 1 1 5 1.00 
74 1 1 1 1 1 5 1.00 
75 1 1 1 1 1 5 1.00 
76 1 1 1 1 1 5 1.00 
77 1 1 1 1 1 5 1.00 
78 1 1 1 1 1 5 1.00 
79 1 1 1 1 0 4 0.80 

ค่าเฉลี่ย 0.99 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

และตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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  รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

1. ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน  ำพองศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

2. ดร.เรืองยศ แวดล้อม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบัวใหญ่พิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

3. ดร.สำยสมร ศักดิ์ค ำดวง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

4. ดร.นิกัญชลำ ล้นเหลือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมพิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 

5. ดร.อดุลย์เดช ฐำนะ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๔๗๕ 
 

 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตอีสำน 
ถนนรำษฎร์คนึง ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญำตแต่งตั งผู้เชี่ยวชำญ 

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

ด้วยนำงสำวเอมจิตร สมสืบ รหัสประจ ำตัว ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๖ นักศึกษำระดับ
ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตอีสำน ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี ภำวะผู้น ำเชิงนวัตกรรมส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียน
มัธยมศึกษำ: กำรพัฒนำและกำรทดสอบโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำง” ซึ่งมหำวิทยำลัยมหำมกุฏ
รำชวิทยำลัย วิทยำเขตอีสำน ได้พิจำรณำเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องที่ท ำวิจัย 
ดังนั นเพ่ือให้กำรท ำวิทยำนิพนธ์ในครั งนี ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตอีสำน จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกำรใช้ภำษำและดัชนีควำม
สอดคล้องของข้อค ำถำมกับตัวบ่งชี และนิยำมเชิงปฏิบัติกำรดังแบบตรวจสอบฯ ที่แนบ 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตอีสำน  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจักได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี  

จึงเจริญพรมำเพ่ือพิจำรณำ  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี 

 
 
 

บัณฑิตวิทยำลัย 
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสำร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา:  
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

 

กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้านางสาวเอมจิตร สมสืบ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนา
และทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ 1) พระครูสุธีจ
ริยวัฒน์, ดร. 2) ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 

 โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืน 
โดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านหรือหากท่านจะให้ความกรุณาสามารถกรอก
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตามที่อยู่ https://goo.gl/forms/vig1g3qq3aZcPsKD2 

 

 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี ้

 
 
นางสาวเอมจิตร สมสืบ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    
 

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

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

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 1 มีวิสัยทัศน์ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

1 ท่านสร้างวสิัยทัศน์จากการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล และสภาพปัจจุบนั
ขององค์กร 

     

2 วิสัยทัศน์ของทา่นแสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนนิงานและวิธีทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายอย่างชัดเจน 

     

3 วิสัยทัศน์ของทา่นเปน็ข้อความที่เข้าใจง่าย      
4 วิสัยทัศน์ของทา่นสามารถสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานได้      
5 วิสัยทัศน์ของทา่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร 
     

6 วิสัยทัศน์ของทา่นสามารถน าไปสู่การด าเนนิงานขององค์กรได้อย่างแท้จริง      
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
7 ท่านมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในทิศทางขององค์กรที่ตรงกัน      
8 ท่านมีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศนไ์ด้อย่างชัดเจน เข้าใจและเข้าถึง

ได้ง่าย 
     

9 ท่านมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในองค์กรโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

10 ท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีมติร่วมกันเพื่อสร้างข้อตกลง
ในการท างาน 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความกระตือรือร้น 
11 ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน      
12 ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้
     

13 ท่านสร้างบรรยากาศที่ดีและเอ้ือต่อการท างาน      
14 ท่านให้ความส าคัญและให้คุณค่ากับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากที่สุด     น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การสร้างสัมพันธ์ 
15 ท่านมีความสามารถในการประสานความร่วมมือก่อให้เกิดความคล่องตัวใน

การท างาน 
     

16 ท่านเปน็ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพและยอมรับผู้อื่น      
17 ท่านมีความยืดหยุ่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น      
18 ท่านมีความสามารถในการปรบัตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป      
องค์ประกอบย่อยที่ 5 มีการก าหนดเป้าหมาย 
19 ท่านสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน      
20 ท่านมีการสื่อสารเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงานที่ชัดเจน      
21 ท่านมีการประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรและสามารถบรรลุผลได้จริง      
22 ท่านมีการก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการด าเนนิงาน      
องค์ประกอบย่อยที่ 6 สร้างค่านิยมในการท างาน 
23 ท่านมีการคัดสรรค่านิยมที่ดีขององค์กร      
24 ท่านแสดงให้เห็นถึงแนวคิด บทบาททีส่ าคัญของการปฏบิัติตนที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานในองค์กร 
     

25 ท่านมีการก าหนดมาตรฐาน และค่านิยมที่ดีขององค์กร      
26 ค่านิยมขององค์กรที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร      
องค์ประกอบหลักที่ 2 สร้างความร่วมมือ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
27 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
28 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

ปัญหา 
     

29 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและการสร้างทางเลือก 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ให้อ านาจ 
30 ท่านมอบหมายงานที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม      
31 ท่านให้อ านาจการตัดสนิใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร      
32 ท่านให้อ านาจในการวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์หรือปัญหาที่

เกิดขึ้นในองค์กร 
     

 



221 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากที่สุด     น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 เปิดใจ 
33 ท่านมีความเต็มใจและยอมรับฟงัความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร      
34 ท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
     

35 ท่านเปิดใจยอมรับถึงข้อดีและขอ้บกพร่องของตนเอง      
องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
36 ท่านสนบัสนนุสง่เสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเปา้หมายของ

องค์กร 
     

37 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนในเปา้หมายขององค์กร 

     

38 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 
39 ท่านมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน      
40 ท่านมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างสมดุล คุ้มค่า และมี

ประสิทธิภาพ 
     

41 ท่านมีการประเมินและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน      
องค์ประกอบหลักที่ 3 กล้าเสี่ยง 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 กล้าตัดสินใจ 

42 ท่านมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ      
43 ท่านมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพจิารณาความเป็นไปได้ในการสรา้งทางเลือก

เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
     

44 ท่านสามารถตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า      
องค์ประกอบย่อยที่ 2 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
45 ท่านเปน็บุคคลใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
46 ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ศึกษาค้นควา้สบืค้นข้อมูลที่

ทันสมัย 
     

47 ท่านมีความสามารถในการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากที่สุด     น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 เชื่อมั่นในตนเอง 
48 ท่านมีการเตรียมความพร้อมในการท างาน      
49 ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในองค์กร      
50 ท่านมีความสามารถโน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติ      
51 ท่านรู้จักตนเองและศักยภาพของบุคคลรอบข้าง      
52 ท่านยอมรับการสะท้อนผลการท างานเพื่อหาจุดบกพร่องของตนเอง      
องค์ประกอบย่อยที่ 4 ยอมรับความล้มเหลว 
53 ท่านยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น      
54 ท่านมีการวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา หรือข้อบกพร่องในการท างาน      
55 ท่านทบทวนบทบาทหน้าที่ภาระงานของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา      
56 ท่านมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เสี่ยง      
องค์ประกอบย่อยที่ 5 ค านวณความเสี่ยง 
57 ท่านประเมินสถานการณ์ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า      
58 ท่านมีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติการและยุทธวิธทีี่ใช้ในการ

ด าเนินงาน 
     

59 ท่านตระหนักถึงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง      
60 ท่านมีการก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงทุกข้ันตอนของการท างาน      
องค์ประกอบหลักที่ 4 มุ่งเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 สร้างแรงจูงใจ 
61 ท่านมีความสามารถในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท างาน      
62 ท่านมีการขับเคลื่อนการด าเนนิงานด้วยการเสริมแรงหรือการให้รางวัล      
63 ท่านมีความสามารถในการดึงดดูใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการโน้มนา้วให้

เกิดการปฏิบัติ 
     

64 ท่านเปน็ผูน้ าในการกระท าหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
65 ท่านมีศักยภาพในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับการ

ด าเนินงานขององค์กร 
     

66 ท่านเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ฟงั      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏบิัต/ิ
พฤติกรรม 

มากที่สุด     น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

67 ท่านสามารถสื่อสาร วิจารณ์ สะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้องและแม่นย า 

     

68 ท่านมีการประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสาร      
องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความเป็นเอกภาพ 
69 ท่านส่งเสริมปลูกฝังความสามัคคีให้กับบุคลากรในองค์กร      
70 ท่านให้ความส าคัญกับเปา้หมายและความสัมพันธ์ทีด่ีของคณะท างาน      
71 ท่านส่งเสริมการสร้างข้อตกลงรว่มกันในการด าเนนิงานและการจัดการ      
72 ท่านส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อลดความ

ตรึงเครียดในการท างาน 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ ์
73 ท่านมีความเข้าใจและสามารถรบัรู้อารมณ์ของตนเองได้เป็นอยา่งดี      
74 ท่านมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้      
75 ท่านสามารถจัดการกับอารมณข์องตนเองได้      
76 ท่านมีความเข้าใจและสามารถรบัรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน      
องค์ประกอบย่อยที่ 5 มีความมุ่งมั่น 
77 ท่านมีจุดยืนที่แน่วแนไ่ม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น      
78 ท่านมีความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายามที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง      
79 ท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด ถูกต้องและแม่นย า      

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถงึต้นสังกัด 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๓ 
 

 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  

 ด้วย นางสาวเอมจิตร สมสืบ รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๑๖ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา: การพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, 
ดร. และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

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

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

        เจริญพร 

 
 

      (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถงึสถานศึกษา 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๓ 
 

 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ด้วย นางสาวเอมจิตร สมสืบ รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๑๖ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา: การพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, 
ดร. และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  
เพ่ืออนุญาตให้ นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถาม จากหน่วยงานของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

     เจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น 
(Alpha Coefficient of Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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1. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามโดยรวมของทุกองค์ประกอบหลัก 
 
GET   FILE='D:\ปริญญาเอก\รูปเล่มวิทยานิพนธ์\วิ เคราะห์\ข้อมูล  tryout.sav'. RELIABILITY   
/VARIABLES=vi1 vi2 vi3 vi4 vi5 vi6 vi7 vi8 vi9 vi10 vi11 vi12 vi13 vi14 vi15 vi16 vi17 vi18 
vi19 vi20 vi21 vi22 vi23 vi24 vi25 vi2    6 co30 co31 co32 co33 co34 co35 co36 co37 
co38 co27 co28 co29 co39 co40 co41 ri42 ri43 ri44 ri45 ri46 ri47 ri48 ri49 ri50 ri51 ri52 
ri53 ri54 ri55 ri56 ri57 ri58 ri59 ri60 ch61 ch62 ch63 ch64 ch65 ch66 ch67 ch68 ch69 
ch70 ch71 ch72 ch73 ch74 ch75 ch76 ch    77 ch78 ch79   /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL   /MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 
 
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 N of Items 

.972 79 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

vi1 353.4000 550.317 .640 .972 
vi2 353.3000 558.976 .370 .972 
vi3 353.3000 552.286 .663 .972 
vi4 353.5000 548.259 .653 .972 
vi5 353.4333 560.461 .294 .972 
vi6 353.4333 552.116 .570 .972 
vi7 353.3000 555.872 .505 .972 
vi8 353.5667 557.495 .434 .972 
vi9 353.4333 561.978 .230 .972 
vi10 353.1000 560.024 .425 .972 
vi11 353.2000 552.510 .713 .972 
vi12 353.1667 553.937 .675 .972 
vi13 353.2000 554.441 .621 .972 
vi14 353.2667 551.995 .691 .972 
vi15 353.3667 552.585 .631 .972 
vi16 353.2333 558.254 .423 .972 
vi17 353.2333 560.254 .332 .972 
vi18 353.2333 555.978 .527 .972 
vi19 353.3667 556.033 .484 .972 
vi20 353.3667 552.654 .628 .972 
vi21 353.6333 548.999 .660 .972 
vi22 353.3667 557.895 .405 .972 
vi23 353.3333 550.575 .726 .972 
vi24 353.3667 545.689 .820 .971 
vi25 353.5000 546.534 .655 .972 
vi26 353.4667 549.982 .590 .972 
co30 353.5000 554.603 .545 .972 
co31 353.4333 559.082 .351 .972 



231 

co32 353.2333 556.530 .502 .972 
co33 353.1667 561.592 .295 .972 
co34 353.1667 560.282 .360 .972 
co35 353.2667 556.409 .493 .972 
co36 353.2000 560.579 .329 .972 
co37 353.2667 558.616 .395 .972 
co38 353.2000 555.821 .555 .972 
co27 353.1667 554.695 .637 .972 
co28 353.1667 558.695 .438 .972 
co29 353.2667 560.823 .297 .972 
co39 353.4667 555.913 .486 .972 
co40 353.3667 556.102 .424 .972 
co41 353.5667 551.426 .470 .972 
ri42 353.3333 555.333 .520 .972 
ri43 353.4667 551.154 .687 .972 
ri44 353.8333 547.454 .642 .972 
ri45 353.2333 551.564 .731 .972 
ri46 353.4333 556.599 .402 .972 
ri47 353.4333 546.461 .785 .971 
ri48 353.4000 550.938 .697 .972 
ri49 353.4333 555.771 .490 .972 
ri50 353.4667 551.706 .664 .972 
ri51 353.4000 551.766 .661 .972 
ri52 353.5000 552.328 .567 .972 
ri53 353.6333 557.344 .402 .972 
ri54 353.5667 554.323 .573 .972 
ri55 353.6000 552.662 .577 .972 
ri56 353.7000 548.217 .723 .972 
ri57 353.7333 547.720 .631 .972 
ri58 353.7667 544.530 .698 .972 
ri59 353.4000 556.041 .480 .972 
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ri60 353.8667 550.878 .550 .972 
ch61 353.4667 544.947 .765 .971 
ch62 353.4667 548.257 .718 .972 
ch63 353.4333 553.151 .532 .972 
ch64 353.3667 556.723 .455 .972 
ch65 353.4000 552.386 .561 .972 
ch66 353.4333 546.599 .780 .971 
ch67 353.5333 549.430 .683 .972 
ch68 353.9000 548.921 .510 .972 
ch69 353.3333 552.644 .505 .972 
ch70 353.2667 555.306 .473 .972 
ch71 353.2333 550.461 .607 .972 
ch72 353.6000 552.524 .441 .972 
ch73 353.1667 560.075 .370 .972 
ch74 353.4000 555.007 .524 .972 
ch75 353.3333 553.816 .585 .972 
ch76 353.5333 552.326 .516 .972 
ch77 353.3333 551.057 .705 .972 
ch78 353.4000 550.869 .700 .972 
ch79 353.5000 557.914 .404 .972 
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2. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=vi1 vi2 vi3 vi4 vi5 vi6 vi7 vi8 vi9 vi10 vi11 vi12 vi13 vi14 vi15 
vi16 vi17 vi18 vi19 vi20 vi21 vi22 vi23 vi24 vi25 vi2    6   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   
/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 
 
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 N of Items 

.940 26 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

vi1 114.6667 64.851 .767 .935 
vi2 114.5667 67.564 .550 .938 
vi3 114.5667 65.909 .765 .936 
vi4 114.7667 64.323 .749 .936 
vi5 114.7000 68.010 .473 .939 
vi6 114.7000 65.734 .665 .937 
vi7 114.5667 67.289 .585 .938 
vi8 114.8333 67.385 .573 .938 
vi9 114.7000 70.010 .231 .942 
vi10 114.3667 69.068 .480 .939 
vi11 114.4667 66.740 .720 .937 
vi12 114.4333 67.426 .654 .937 
vi13 114.4667 67.982 .546 .938 
vi14 114.5333 65.430 .848 .935 
vi15 114.6333 66.654 .647 .937 
vi16 114.5000 67.983 .525 .939 
vi17 114.5000 68.672 .433 .940 
vi18 114.5000 67.362 .608 .938 
vi19 114.6333 67.620 .526 .939 
vi20 114.6333 66.171 .708 .936 
vi21 114.9000 66.300 .575 .938 
vi22 114.6333 68.861 .373 .941 
vi23 114.6000 66.317 .699 .937 
vi24 114.6333 65.137 .739 .936 
vi25 114.7667 65.564 .565 .939 
vi26 114.7333 66.202 .551 .939 
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3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักสร้างความร่วมมือ 
 
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 N of Items 

.882 15 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

co30 65.1333 17.844 .620 .871 
co31 65.0667 18.823 .375 .882 
co32 64.8667 18.051 .623 .871 
co33 64.8000 18.510 .551 .875 
co34 64.8000 18.234 .631 .872 
co35 64.9000 18.231 .556 .874 
co36 64.8333 18.075 .643 .871 
co37 64.9000 18.300 .538 .875 
co38 64.8333 17.592 .780 .865 
co27 64.8000 18.234 .631 .872 
co28 64.8000 18.303 .611 .872 
co29 64.9000 18.576 .467 .878 
co39 65.1000 18.231 .519 .876 
co40 65.0000 18.069 .485 .878 
co41 65.2000 18.166 .336 .890 

 
4. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักกล้าเสี่ยง 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=ri42 ri43 ri44 ri45 ri46 ri47 ri48 ri49 ri50 ri51 ri52 ri53 ri54 ri55 
ri56 ri57 ri58 ri59 ri60   /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   
/SUMMARY=TOTAL. 
 
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 N of Items 

.932 19 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ri42 78.9333 46.064 .614 .929 
ri43 79.0667 44.754 .803 .925 
ri44 79.4333 44.116 .672 .927 
ri45 78.8333 46.144 .648 .928 
ri46 79.0333 47.482 .337 .934 
ri47 79.0333 44.516 .736 .926 
ri48 79.0000 45.517 .685 .927 
ri49 79.0333 46.861 .480 .931 
ri50 79.0667 45.168 .739 .926 
ri51 79.0000 45.103 .749 .926 
ri52 79.1000 45.610 .590 .929 
ri53 79.2333 47.357 .383 .933 
ri54 79.1667 45.730 .678 .927 
ri55 79.2000 46.028 .558 .930 
ri56 79.3000 44.148 .794 .925 
ri57 79.3333 43.954 .689 .927 
ri58 79.3667 43.344 .721 .926 
ri59 79.0000 46.345 .559 .930 
ri60 79.4667 45.568 .520 .931 

 
 5. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมุ่งเปลี่ยนแปลง 
 
RELIABILITY   /VARIABLES=ch61 ch62 ch63 ch64 ch65 ch66 ch67 ch68 ch69 ch70 ch71 
ch72 ch73 ch74 ch75 ch76 ch77 ch78 ch79   /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL   
/MODEL=ALPHA   /SUMMARY=TOTAL. 
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 N of Items 

.924 19 
 
Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ch61 81.1667 43.178 .790 .915 
ch62 81.1667 44.351 .713 .918 
ch63 81.1333 45.844 .507 .922 
ch64 81.0667 46.961 .418 .924 
ch65 81.1000 44.852 .643 .919 
ch66 81.1333 43.706 .802 .916 
ch67 81.2333 44.875 .651 .919 
ch68 81.6000 43.903 .554 .922 
ch69 81.0333 45.206 .540 .922 
ch70 80.9667 46.033 .508 .922 
ch71 80.9333 44.340 .681 .918 
ch72 81.3000 43.528 .647 .919 
ch73 80.8667 47.775 .360 .925 
ch74 81.1000 45.955 .565 .921 
ch75 81.0333 45.620 .629 .920 
ch76 81.2333 44.392 .643 .919 
ch77 81.0333 45.413 .661 .919 
ch78 81.1000 45.403 .649 .919 
ch79 81.2000 46.648 .465 .923 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ผลการตรวจสอบการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

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

   M.I. Par Change 
e23 <--> VIS1 5.572 -.010 
e24 <--> e23 37.239 .030 
e25 <--> VIS6 4.806 .010 
e25 <--> VIS4 4.772 -.008 
e25 <--> e24 8.666 -.013 
e26 <--> e23 15.890 -.018 
e26 <--> e24 11.687 -.014 
e26 <--> e25 28.203 .021 
e20 <--> VIS6 12.108 -.016 
e20 <--> e25 6.793 -.011 
e20 <--> e19 33.110 .026 
e21 <--> VIS2 4.043 -.007 
e21 <--> e19 4.433 -.010 
e21 <--> e20 7.320 -.012 
e22 <--> VIS2 4.736 .008 
e22 <--> e19 26.337 -.026 
e22 <--> e20 6.986 -.013 
e22 <--> e21 45.077 .035 
e15 <--> VIS5 12.303 .015 
e15 <--> VIS4 33.243 -.024 
e15 <--> VIS1 12.248 .015 
e15 <--> e19 7.818 .015 
e15 <--> e21 5.082 .012 
e16 <--> VIS6 4.924 -.010 
e16 <--> VIS3 20.811 .016 
e16 <--> e23 11.550 -.017 
e16 <--> e19 6.503 -.012 
e17 <--> VIS5 10.754 -.012 
e17 <--> VIS4 13.944 .013 
e17 <--> VIS3 5.500 -.008 
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   M.I. Par Change 
e17 <--> e23 6.515 .012 
e17 <--> e21 6.773 -.012 
e17 <--> e22 6.610 -.012 
e17 <--> e15 18.876 -.020 
e17 <--> e16 10.634 .013 
e18 <--> VIS5 5.324 .009 
e18 <--> VIS3 8.824 -.010 
e18 <--> e25 5.705 -.010 
e18 <--> e22 6.778 .013 
e18 <--> e16 9.941 -.013 
e18 <--> e17 21.258 .018 
e11 <--> VIS3 4.711 .006 
e11 <--> e17 5.758 -.008 
e12 <--> VIS4 10.300 -.010 
e12 <--> VIS3 9.697 .009 
e12 <--> e15 7.494 -.011 
e12 <--> e11 110.540 .031 
e13 <--> VIS4 9.464 .011 
e13 <--> VIS3 22.605 -.016 
e13 <--> e21 5.956 .011 
e13 <--> e15 18.115 .020 
e13 <--> e11 21.381 -.016 
e13 <--> e12 27.385 -.018 
e14 <--> VIS6 4.081 -.009 
e14 <--> e11 9.094 -.010 
e14 <--> e13 20.204 .018 
e7 <--> e19 7.847 .014 
e7 <--> e21 4.366 -.010 
e7 <--> e14 4.660 -.010 
e8 <--> e20 10.117 .015 
e8 <--> e7 22.820 .023 
e9 <--> e19 11.260 -.019 
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   M.I. Par Change 
e9 <--> e20 5.280 -.012 
e9 <--> e21 12.941 .020 
e9 <--> e22 5.415 .014 
e9 <--> e11 7.838 -.012 
e9 <--> e14 5.840 .012 
e9 <--> e7 10.390 -.018 
e10 <--> VIS5 17.107 -.019 
e10 <--> VIS3 27.377 .023 
e10 <--> e24 4.348 .011 
e10 <--> e19 6.643 -.014 
e10 <--> e21 4.619 -.012 
e10 <--> e16 9.717 .016 
e10 <--> e18 4.034 -.010 
e10 <--> e12 5.647 .010 
e10 <--> e14 12.059 .017 
e10 <--> e7 8.762 -.016 
e10 <--> e8 9.619 -.017 
e10 <--> e9 17.544 .026 
e1 <--> VIS2 4.126 .007 
e1 <--> e19 15.651 .021 
e1 <--> e22 7.403 -.015 
e1 <--> e7 4.457 .011 
e2 <--> e19 5.767 .012 
e2 <--> e22 8.216 -.015 
e2 <--> e17 5.218 .010 
e2 <--> e18 7.264 -.012 
e2 <--> e12 5.269 -.009 
e2 <--> e1 47.789 .036 
e3 <--> VIS6 13.184 -.018 
e3 <--> e26 5.677 -.011 
e3 <--> e18 4.182 .010 
e3 <--> e11 6.289 -.010 
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   M.I. Par Change 
e3 <--> e12 4.117 .008 
e3 <--> e7 10.106 -.016 
e3 <--> e10 9.697 .018 
e4 <--> VIS3 4.803 .008 
e4 <--> e19 13.827 -.018 
e4 <--> e22 4.875 .012 
e4 <--> e16 8.269 .013 
e4 <--> e17 10.570 -.014 
e4 <--> e11 4.054 .008 
e4 <--> e13 4.872 .010 
e4 <--> e7 6.342 -.012 
e4 <--> e10 5.467 .013 
e4 <--> e1 17.196 -.021 
e4 <--> e3 21.218 .023 
e5 <--> VIS6 4.312 .010 
e5 <--> e23 4.180 -.010 
e5 <--> e26 26.983 .023 
e5 <--> e21 5.238 -.011 
e5 <--> e3 10.871 -.016 
e6 <--> VIS5 4.240 .008 
e6 <--> e21 12.210 .017 
e6 <--> e16 15.019 -.018 
e6 <--> e7 14.377 .018 
e6 <--> e9 6.120 -.014 
e6 <--> e10 18.890 -.024 
e6 <--> e1 4.094 -.010 
e6 <--> e2 10.697 -.016 
e6 <--> e5 28.771 .025 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
e23 <--> VIS1 6.080 -.010 
e20 <--> VIS6 10.189 -.014 
e21 <--> VIS3 6.480 .009 
e21 <--> VIS2 7.058 -.009 
e22 <--> VIS3 5.469 -.009 
e22 <--> VIS2 6.916 .010 
e15 <--> VIS5 11.875 .015 
e15 <--> VIS4 9.909 -.012 
e15 <--> VIS1 11.743 .014 
e15 <--> e19 9.795 .015 
e15 <--> e21 4.878 .011 
e16 <--> VIS3 14.414 .013 
e16 <--> e19 6.442 -.011 
e16 <--> e15 8.624 -.014 
e17 <--> VIS5 10.929 -.012 
e17 <--> VIS4 11.296 .010 
e17 <--> VIS3 4.183 -.006 
e17 <--> e23 4.257 .009 
e17 <--> e21 4.637 -.009 
e17 <--> e22 5.554 -.011 
e17 <--> e16 15.428 .015 
e18 <--> VIS5 6.783 .010 
e18 <--> e24 4.519 .009 
e18 <--> e22 8.312 .014 
e11 <--> e23 4.216 .008 
e11 <--> e19 4.025 .007 
e12 <--> e15 4.933 -.008 
e13 <--> e21 5.181 .009 
e14 <--> VIS6 4.941 -.009 
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   M.I. Par Change 
e14 <--> e20 4.788 .009 
e7 <--> VIS5 5.206 .009 
e8 <--> e20 8.898 .013 
e9 <--> VIS1 7.105 -.012 
e9 <--> e22 4.087 .012 
e9 <--> e16 4.379 -.011 
e9 <--> e11 4.508 -.009 
e9 <--> e14 4.578 .010 
e9 <--> e8 5.430 .013 
e10 <--> VIS5 19.725 -.020 
e10 <--> VIS3 15.337 .016 
e10 <--> e19 8.154 -.015 
e10 <--> e21 4.652 -.011 
e10 <--> e16 8.142 .014 
e10 <--> e12 8.367 .011 
e1 <--> VIS5 5.030 -.009 
e1 <--> e7 4.715 .011 
e2 <--> e22 5.330 -.012 
e2 <--> e17 6.125 .010 
e2 <--> e18 8.119 -.013 
e3 <--> VIS6 9.171 -.015 
e3 <--> e11 11.285 -.013 
e3 <--> e12 9.591 .011 
e3 <--> e7 4.840 -.011 
e3 <--> e10 5.026 .012 
e4 <--> e17 8.693 -.012 
e4 <--> e11 9.202 .011 
e5 <--> e15 4.200 .010 
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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 

VI6 <--- VIS1 1.000     
VI5 <--- VIS1 .980 .036 27.608 *** par_1 
VI4 <--- VIS1 1.074 .043 25.229 *** par_2 
VI3 <--- VIS1 .980 .042 23.335 *** par_3 
VI2 <--- VIS1 .916 .040 22.822 *** par_4 
VI1 <--- VIS1 .915 .042 21.933 *** par_5 
VI10 <--- VIS2 1.000     
VI9 <--- VIS2 1.189 .055 21.626 *** par_6 
VI8 <--- VIS2 1.115 .056 19.744 *** par_7 
VI7 <--- VIS2 1.121 .057 19.673 *** par_8 
VI14 <--- VIS3 1.000     
VI13 <--- VIS3 1.157 .047 24.541 *** par_9 
VI12 <--- VIS3 .805 .039 20.863 *** par_10 
VI11 <--- VIS3 .892 .041 21.541 *** par_11 
VI18 <--- VIS4 1.000     
VI17 <--- VIS4 1.067 .039 27.172 *** par_12 
VI16 <--- VIS4 1.065 .045 23.587 *** par_13 
VI15 <--- VIS4 1.026 .048 21.494 *** par_14 
VI22 <--- VIS5 1.000     
VI21 <--- VIS5 .989 .037 26.470 *** par_15 
VI20 <--- VIS5 .976 .043 22.546 *** par_16 
VI19 <--- VIS5 .995 .046 21.814 *** par_17 
VI26 <--- VIS6 1.000     
VI25 <--- VIS6 .966 .032 30.576 *** par_18 
VI24 <--- VIS6 .899 .035 25.478 *** par_19 
VI23 <--- VIS6 .912 .037 24.375 *** par_20 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 
VI23   .646 
VI24   .689 
VI25   .692 
VI26   .763 
VI19   .642 
VI20   .647 
VI21   .612 
VI22   .596 
VI15   .573 
VI16   .650 
VI17   .672 
VI18   .586 
VI11   .606 
VI12   .562 
VI13   .773 
VI14   .647 
VI7   .596 
VI8   .599 
VI9   .582 
VI10   .493 
VI1   .536 
VI2   .557 
VI3   .582 
VI4   .670 
VI5   .604 
VI6   .615 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VIS1   .205 .015 13.361 *** par_67 
VIS2   .162 .015 11.109 *** par_68 
VIS3   .169 .013 13.104 *** par_69 
VIS4   .170 .013 12.619 *** par_70 
VIS5   .216 .017 12.569 *** par_71 
VIS6   .289 .021 13.992 *** par_72 
e6   .128 .008 17.074 *** par_73 
e5   .129 .007 17.324 *** par_74 
e4   .117 .008 15.332 *** par_75 
e3   .141 .008 17.126 *** par_76 
e2   .137 .008 17.936 *** par_77 
e1   .148 .008 17.502 *** par_78 
e10   .166 .010 17.370 *** par_79 
e9   .165 .010 16.030 *** par_80 
e8   .134 .009 15.526 *** par_81 
e7   .138 .009 15.703 *** par_82 
e14   .092 .007 13.200 *** par_83 
e13   .066 .011 5.912 *** par_84 
e12   .085 .006 14.800 *** par_85 
e11   .087 .006 13.911 *** par_86 
e18   .120 .007 16.088 *** par_87 
e17   .094 .007 12.731 *** par_88 
e16   .104 .007 15.681 *** par_89 
e15   .133 .008 15.980 *** par_90 
e22   .146 .010 15.014 *** par_91 
e21   .134 .008 15.852 *** par_92 
e20   .112 .008 14.439 *** par_93 
e19   .119 .009 13.665 *** par_94 
e26   .090 .012 7.604 *** par_95 
e25   .120 .009 13.422 *** par_96 
e24   .106 .009 12.396 *** par_97 
e23   .132 .010 13.481 *** par_98 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
e12 <--> COL3 4.806 -.008 
e12 <--> COL1 6.021 .006 
e13 <--> COL2 4.085 -.010 
e14 <--> COL1 4.577 -.006 
e15 <--> COL3 5.084 -.010 
e9 <--> COL4 19.645 -.014 
e9 <--> COL3 43.178 .025 
e9 <--> e12 4.435 -.008 
e11 <--> COL4 5.374 .006 
e11 <--> COL3 14.299 -.013 
e11 <--> e13 9.191 .012 
e11 <--> e14 6.629 -.010 
e11 <--> e10 10.224 .009 
e7 <--> e12 15.033 -.014 
e7 <--> e9 30.720 .021 
e7 <--> e11 7.352 -.009 
e4 <--> COL5 6.214 .015 
e4 <--> COL2 6.167 -.013 
e6 <--> e11 4.516 .009 
e6 <--> e4 4.225 -.011 
e6 <--> e5 4.025 .010 
e1 <--> COL4 6.575 -.007 
e1 <--> e8 4.452 -.007 
e1 <--> e5 6.649 .010 
e2 <--> COL5 10.905 -.013 
e2 <--> e12 13.178 .012 
e2 <--> e14 6.562 -.009 
e2 <--> e9 13.149 -.013 
e2 <--> e5 6.420 -.010 
e2 <--> e1 8.612 .007 
e3 <--> COL5 33.363 .037 
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   M.I. Par Change 
e3 <--> COL4 18.139 .018 
e3 <--> COL1 52.051 -.025 
e3 <--> e13 21.366 .027 
e3 <--> e9 6.554 .014 
e3 <--> e1 12.377 -.015 
e3 <--> e2 10.574 -.014 

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

   M.I. Par Change 
e15 <--> COL3 5.729 -.010 
e9 <--> COL4 5.066 -.007 
e9 <--> COL3 9.058 .011 
e9 <--> e12 9.364 -.011 
e11 <--> COL3 9.083 -.010 
e11 <--> e13 9.212 .012 
e11 <--> e14 6.938 -.010 
e7 <--> e11 4.761 -.007 
e8 <--> e9 9.971 .012 
e4 <--> COL5 6.785 .016 
e4 <--> COL2 5.686 -.013 
e6 <--> e11 5.103 .009 
e1 <--> COL2 5.114 .009 
e1 <--> e8 4.621 -.007 
e1 <--> e5 8.704 .012 
e2 <--> COL5 7.566 -.011 
e2 <--> e14 8.707 -.010 
e2 <--> e5 6.310 -.009 
e3 <--> COL5 7.191 .016 
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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 
CO29 <--- COL1 1.000     
CO28 <--- COL1 1.101 .055 19.865 *** par_1 
CO27 <--- COL1 1.136 .057 20.008 *** par_2 
CO32 <--- COL2 1.000     
CO31 <--- COL2 1.038 .039 26.657 *** par_3 
CO30 <--- COL2 .917 .040 22.973 *** par_4 
CO34 <--- COL3 1.000     
CO33 <--- COL3 .993 .031 31.817 *** par_5 
CO37 <--- COL4 1.000     
CO36 <--- COL4 1.057 .030 34.893 *** par_6 
CO35 <--- COL4 1.012 .037 27.017 *** par_7 
CO41 <--- COL5 1.000     
CO40 <--- COL5 .992 .037 26.928 *** par_8 
CO39 <--- COL5 .877 .037 24.030 *** par_9 
CO38 <--- COL4 .991 .034 28.819 *** par_10 

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

   Estimate 
CO38   .697 
CO39   .614 
CO40   .737 
CO41   .653 
CO35   .646 
CO36   .758 
CO37   .680 
CO33   .760 
CO34   .769 
CO30   .561 
CO31   .693 
CO32   .677 
CO27   .816 
CO28   .808 
CO29   .584 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 CO38 CO39 CO40 CO41 CO35 CO36 CO37 CO33 CO34 CO30 CO31 CO32 CO27 CO28 CO29 
COL5 .010 .225 .349 .233 .008 .012 .008 .015 .016 .013 .020 .019 .028 .028 -.007 
COL4 .186 -.001 .010 .007 .134 .201 .131 .065 .067 .006 .009 .009 .053 .036 .039 
COL3 .098 .004 .012 .008 -.005 .059 .038 .327 .322 .014 .021 .021 .032 .011 .020 
COL2 .013 .011 .025 .017 .006 .013 .008 .034 .035 .178 .277 .267 .030 .027 .023 
COL1 -.029 -.040 .019 .012 .030 .009 .006 -.004 .009 .002 .004 .003 .312 .310 .264 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
COL1   .181 .017 10.638 *** par_29 
COL2   .236 .017 14.071 *** par_30 
COL3   .224 .014 15.792 *** par_31 
COL4   .197 .014 14.427 *** par_32 
COL5   .245 .018 13.749 *** par_33 
e3   .129 .012 10.978 *** par_34 
e2   .052 .005 10.698 *** par_35 
e1   .053 .005 10.313 *** par_36 
e6   .113 .008 14.205 *** par_37 
e5   .113 .008 13.658 *** par_38 
e4   .156 .009 16.738 *** par_39 
e8   .067 .005 12.441 *** par_40 
e7   .070 .006 12.642 *** par_41 
e11   .093 .006 15.666 *** par_42 
e10   .070 .005 14.036 *** par_43 
e9   .110 .006 17.365 *** par_44 
e15   .130 .009 15.003 *** par_45 
e14   .086 .007 12.197 *** par_46 
e13   .119 .008 15.787 *** par_47 
e12   .084 .005 16.528 *** par_48 

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

   M.I. Par Change 
e19 <--> RISK5 64.766 -.038 
e19 <--> RISK4 10.958 .016 
e19 <--> RISK3 19.404 .022 
e19 <--> RISK1 8.098 .013 
e15 <--> RISK5 7.135 .009 
e15 <--> RISK4 6.181 -.009 
e11 <--> RISK4 24.581 .019 
e11 <--> RISK3 21.263 -.018 
e10 <--> RISK5 4.163 .008 
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   M.I. Par Change 
e10 <--> e11 21.116 .021 
e16 <--> e15 8.286 .011 
e16 <--> e10 5.654 -.009 
e17 <--> RISK5 10.446 .010 
e17 <--> RISK4 4.772 -.007 
e17 <--> e19 6.035 -.013 
e17 <--> e10 4.915 .009 
e17 <--> e16 10.396 .011 
e18 <--> RISK4 4.352 .007 
e18 <--> RISK1 4.391 -.007 
e18 <--> e19 16.625 -.021 
e18 <--> e15 4.727 -.008 
e18 <--> e10 5.626 .009 
e12 <--> e15 8.197 -.013 
e12 <--> e11 12.537 .017 
e12 <--> e17 7.423 -.012 
e13 <--> e15 5.956 -.010 
e13 <--> e11 6.379 .011 
e13 <--> e12 9.352 .013 
e14 <--> e16 20.278 -.016 
e14 <--> e18 7.087 .010 
e7 <--> e15 8.320 -.013 
e7 <--> e10 11.442 -.015 
e7 <--> e18 11.733 .013 
e7 <--> e12 5.840 .012 
e8 <--> RISK3 4.648 .007 
e8 <--> e19 6.888 .014 
e8 <--> e11 40.973 -.027 
e8 <--> e10 11.366 -.014 
e8 <--> e13 6.830 -.010 
e8 <--> e7 10.255 .013 
e9 <--> RISK4 6.391 -.009 
e9 <--> RISK3 14.007 .013 
e9 <--> RISK2 6.365 -.011 
e9 <--> e19 8.158 .016 
e9 <--> e11 10.763 -.014 
e9 <--> e17 4.541 -.008 
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   M.I. Par Change 
e9 <--> e18 6.846 -.010 
e9 <--> e14 13.091 -.014 
e9 <--> e8 66.273 .031 
e4 <--> e18 7.026 .011 
e4 <--> e7 11.017 .016 
e4 <--> e9 6.637 -.011 
e5 <--> RISK2 11.844 .016 
e5 <--> RISK1 8.015 -.011 
e5 <--> e11 7.115 .013 
e5 <--> e7 8.346 -.014 
e5 <--> e4 7.481 .013 
e6 <--> e19 5.710 .013 
e6 <--> e16 5.087 .008 
e6 <--> e18 8.474 -.011 
e6 <--> e8 6.609 .010 
e6 <--> e4 12.161 -.015 
e1 <--> RISK1 6.936 .009 
e1 <--> e9 5.504 -.010 
e1 <--> e4 5.665 .011 
e1 <--> e5 4.851 -.010 
e2 <--> e19 7.867 -.015 
e2 <--> e8 6.366 -.009 
e2 <--> e1 20.270 .016 
e3 <--> RISK5 9.534 .014 
e3 <--> RISK3 5.750 .011 
e3 <--> RISK2 15.132 .022 
e3 <--> RISK1 44.777 -.028 
e3 <--> e19 37.610 .044 
e3 <--> e15 12.527 .019 
e3 <--> e18 8.715 -.014 
e3 <--> e14 5.105 -.011 
e3 <--> e7 8.417 -.016 
e3 <--> e9 13.018 .018 
e3 <--> e4 6.408 -.014 
e3 <--> e6 21.899 .024 
e3 <--> e1 10.153 -.016 
e3 <--> e2 13.677 -.018 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 

e19 <--> RISK5 44.067 -.029 

e19 <--> RISK4 11.160 .016 

e19 <--> RISK3 17.469 .018 

e11 <--> RISK4 9.824 .011 

e11 <--> RISK3 6.174 -.008 

e16 <--> RISK3 5.873 -.007 

e16 <--> e19 10.991 -.016 

e16 <--> e10 9.351 -.012 

e17 <--> RISK5 8.114 .009 

e17 <--> RISK4 10.693 -.011 

e17 <--> e19 15.236 -.020 

e17 <--> e16 20.258 .015 

e18 <--> RISK1 5.195 -.007 

e18 <--> e10 9.186 .012 

e12 <--> e15 5.985 -.011 

e12 <--> e17 6.199 -.011 

e12 <--> e18 4.013 .008 

e13 <--> e15 4.802 -.009 

e13 <--> e11 5.818 .010 

e13 <--> e12 10.597 .014 

e14 <--> RISK1 4.823 -.007 

e14 <--> e12 4.871 -.009 

e7 <--> e15 4.861 -.009 
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   M.I. Par Change 

e7 <--> e12 7.591 .013 

e8 <--> e19 4.625 .011 

e8 <--> e16 4.865 -.007 

e8 <--> e13 4.362 -.008 

e9 <--> e17 5.750 -.009 

e4 <--> e18 4.371 .008 

e5 <--> e11 7.383 .013 

e5 <--> e7 6.677 -.012 

e6 <--> e18 6.072 -.009 

e6 <--> e7 5.825 .010 

e1 <--> e19 10.309 .017 

e1 <--> e17 4.233 -.008 

e2 <--> e8 7.869 -.010 

e2 <--> e9 7.524 .010 

e3 <--> RISK4 5.201 -.010 

e3 <--> e17 9.845 .015 

e3 <--> e18 4.220 -.009 

e3 <--> e14 6.069 -.011 

e3 <--> e5 4.173 .011 
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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 

RI44 <--- RISK1 1.000     

RI43 <--- RISK1 1.033 .046 22.670 *** par_1 

RI42 <--- RISK1 .981 .046 21.258 *** par_2 

RI47 <--- RISK2 1.000     

RI46 <--- RISK2 .887 .034 26.047 *** par_3 

RI45 <--- RISK2 .859 .032 27.213 *** par_4 

RI50 <--- RISK3 1.000     

RI49 <--- RISK3 1.026 .032 31.581 *** par_5 

RI48 <--- RISK3 .896 .037 24.321 *** par_6 

RI55 <--- RISK4 1.000     

RI54 <--- RISK4 .998 .031 31.811 *** par_7 

RI53 <--- RISK4 .871 .033 26.489 *** par_8 

RI59 <--- RISK5 1.000     

RI58 <--- RISK5 1.037 .032 32.166 *** par_9 

RI57 <--- RISK5 1.036 .031 33.076 *** par_10 

RI51 <--- RISK3 1.020 .041 24.968 *** par_11 

RI52 <--- RISK3 .987 .040 24.856 *** par_12 

RI56 <--- RISK4 1.018 .032 31.580 *** par_13 

RI60 <--- RISK5 .888 .042 21.101 *** par_14 

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

   Estimate 
RI60   .458 
RI56   .709 
RI52   .644 
RI51   .673 
RI57   .755 
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   Estimate 
RI58   .723 
RI59   .743 
RI53   .579 
RI54   .718 
RI55   .732 
RI48   .584 
RI49   .696 
RI50   .638 
RI45   .699 
RI46   .629 
RI47   .847 
RI42   .582 
RI43   .656 
RI44   .555 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 RI60 RI56 RI52 RI51 RI57 RI58 RI59 RI53 RI54 RI55 RI48 RI49 RI50 RI45 RI46 RI47 RI42 RI43 RI44 

RISK5 0.094 0.018 0.012 0.01 0.228 0.181 0.238 0.01 0.019 0.064 
-
0.018 

0.014 0.014 0.016 0.003 0.022 0.016 0.025 
-
0.004 

RISK4 0.01 0.183 0 0.021 0.074 0.021 0.024 0.121 0.196 0.228 0.014 0.01 0.035 0.005 0.002 0.009 0.017 0.028 0.002 

RISK3 0.003 0.016 0.172 0.204 0.023 0.014 
-
0.009 

-0.01 0.018 0.032 0.146 0.213 0.065 0.003 0.01 0.029 0.012 0.02 0.007 

RISK2 0.01 0.008 0.018 0.012 0.009 0.006 0.015 0 0.004 0.007 -0.03 0.02 0.013 0.337 0.096 0.514 0.014 0.023 
-
0.032 

RISK1 
-
0.007 

0.019 0.031 0.038 0.06 0.041 0.042 0.021 0.04 0.054 0.017 0.044 0 0.047 0.021 0.052 0.105 0.172 0.144 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
RISK1   .200 .017 11.920 *** par_43 
RISK2   .294 .018 16.100 *** par_44 
RISK3   .204 .015 13.782 *** par_45 
RISK4   .242 .016 15.520 *** par_46 
RISK5   .217 .014 15.677 *** par_47 
e3   .160 .010 15.903 *** par_48 
e2   .112 .010 11.700 *** par_49 
e1   .138 .009 15.017 *** par_50 
e6   .053 .009 6.212 *** par_51 
e5   .137 .009 15.863 *** par_52 
e4   .093 .008 11.012 *** par_53 
e9   .116 .007 16.761 *** par_54 
e8   .094 .007 12.535 *** par_55 
e7   .117 .007 17.669 *** par_56 
e14   .089 .006 15.838 *** par_57 
e13   .095 .006 16.241 *** par_58 
e12   .134 .007 18.423 *** par_59 
e18   .075 .005 15.297 *** par_60 
e17   .090 .006 16.159 *** par_61 
e16   .076 .005 15.013 *** par_62 
e10   .103 .008 13.233 *** par_63 
e11   .110 .007 15.371 *** par_64 
e15   .103 .006 16.567 *** par_65 
e19   .203 .011 18.719 *** par_66 

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

   M.I. Par Change 
e18 <--> OCH2 8.408 -.009 
e19 <--> OCH3 7.700 -.011 
e19 <--> OCH2 16.562 .014 
e13 <--> OCH4 23.632 -.019 
e13 <--> OCH3 14.329 .014 
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   M.I. Par Change 
e14 <--> OCH4 8.232 .009 
e14 <--> OCH2 7.549 -.008 
e15 <--> OCH5 5.626 -.008 
e15 <--> OCH4 12.617 .011 
e15 <--> e13 12.595 -.012 
e15 <--> e14 22.306 .012 
e16 <--> OCH5 17.872 .018 
e16 <--> OCH4 22.163 -.019 
e16 <--> OCH2 6.412 .009 
e16 <--> e19 4.328 .009 
e16 <--> e14 16.110 -.014 
e10 <--> OCH3 14.328 .010 
e10 <--> e18 5.161 .007 
e10 <--> e19 15.658 -.013 
e10 <--> e9 13.977 .010 
e12 <--> OCH5 7.450 .013 
e12 <--> OCH4 27.625 .024 
e12 <--> OCH3 40.830 -.027 
e12 <--> OCH2 4.730 .009 
e12 <--> e19 13.391 .018 
e12 <--> e14 5.825 .010 
e12 <--> e9 17.630 -.017 
e12 <--> e10 6.600 -.010 
e5 <--> OCH2 9.212 -.010 
e5 <--> OCH1 11.690 .012 
e5 <--> e13 14.028 .016 
e5 <--> e14 7.903 -.010 
e5 <--> e9 12.846 .013 
e5 <--> e12 7.726 -.014 
e7 <--> OCH2 4.739 .007 
e7 <--> e19 7.247 .012 
e7 <--> e14 4.391 -.008 
e7 <--> e10 5.527 -.008 
e7 <--> e12 11.101 .017 
e7 <--> e5 6.348 -.011 
e8 <--> OCH1 5.419 -.009 
e8 <--> e18 15.686 -.018 
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   M.I. Par Change 
e8 <--> e19 22.986 .024 
e8 <--> e13 9.124 -.015 
e8 <--> e9 8.395 -.012 
e8 <--> e12 5.049 .013 
e8 <--> e5 11.352 -.017 
e8 <--> e7 52.239 .036 
e1 <--> e11 4.063 .008 
e1 <--> e5 5.463 .011 
e1 <--> e6 10.467 -.015 
e2 <--> OCH5 5.551 -.011 
e2 <--> e5 9.127 -.014 
e2 <--> e7 5.952 .012 
e2 <--> e1 23.475 .024 
e3 <--> e15 9.139 -.010 
e3 <--> e9 4.851 .008 
e4 <--> OCH5 8.950 .013 
e4 <--> OCH1 7.016 -.010 
e4 <--> e18 33.649 .025 
e4 <--> e19 9.939 -.015 
e4 <--> e12 4.049 -.011 
e4 <--> e5 22.922 .023 
e4 <--> e6 8.153 .014 
e4 <--> e7 32.372 -.027 
e4 <--> e8 7.002 -.014 
e4 <--> e2 8.169 -.014 

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

   M.I. Par Change 
e19 <--> OCH2 4.616 .007 
e13 <--> OCH4 5.626 -.009 
e13 <--> OCH3 8.578 .011 
e14 <--> OCH2 6.250 -.007 
e16 <--> OCH5 7.005 .011 
e16 <--> e13 19.876 -.019 
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   M.I. Par Change 
e9 <--> OCH3 4.172 -.006 
e9 <--> OCH1 6.755 .007 
e10 <--> OCH3 6.551 .007 
e10 <--> OCH1 4.195 -.005 
e11 <--> OCH3 7.147 .008 
e11 <--> e10 9.778 .008 
e12 <--> OCH4 30.099 .024 
e12 <--> OCH3 24.792 -.021 
e12 <--> e14 6.492 .010 
e12 <--> e9 7.182 -.011 
e5 <--> e13 6.805 .011 
e5 <--> e14 5.631 -.008 
e7 <--> e19 7.225 .011 
e7 <--> e14 6.423 -.009 
e8 <--> e13 8.918 -.014 
e8 <--> e9 5.524 -.009 
e8 <--> e12 5.457 .012 
e1 <--> e5 12.574 .016 
e1 <--> e6 10.727 -.015 
e2 <--> e14 4.389 .008 
e2 <--> e5 5.967 -.011 
e3 <--> e14 4.023 .007 
e3 <--> e15 9.279 -.010 
e3 <--> e9 5.222 .008 
e4 <--> e9 4.050 .008 
e4 <--> e8 4.943 -.011 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
  OCH5 OCH4 OCH3 OCH2 OCH1 CH77 CH78 CH79 CH73 CH74 CH75 CH76 CH69 CH70 CH71 CH72 CH65 CH66 CH67 CH68 CH61 CH62 CH63 CH64 
OCH5 1                         
OCH4 0.79 1                        
OCH3 0.765 0.719 1                       
OCH2 0.756 0.734 0.785 1                      
OCH1 0.724 0.716 0.756 0.882 1                     
CH77 0.839 0.662 0.642 0.634 0.607 1                    
CH78 0.849 0.671 0.65 0.642 0.615 0.712 1                   
CH79 0.846 0.668 0.648 0.639 0.612 0.71 0.719 1                  
CH73 0.644 0.815 0.586 0.599 0.584 0.54 0.547 0.545 1                 
CH74 0.679 0.86 0.619 0.632 0.616 0.57 0.577 0.575 0.702 1                
CH75 0.684 0.867 0.623 0.636 0.621 0.574 0.581 0.579 0.696 0.848 1               
CH76 0.657 0.832 0.598 0.61 0.595 0.551 0.558 0.556 0.678 0.694 0.721 1              
CH69 0.637 0.598 0.832 0.653 0.629 0.534 0.541 0.534 0.488 0.515 0.519 0.498 1             
CH70 0.672 0.631 0.878 0.689 0.664 0.563 0.571 0.531 0.515 0.543 0.547 0.525 0.789 1            
CH71 0.681 0.64 0.89 0.699 0.673 0.571 0.579 0.577 0.522 0.551 0.555 0.532 0.741 0.782 1           
CH72 0.6 0.564 0.784 0.615 0.593 0.503 0.51 0.535 0.46 0.485 0.489 0.469 0.653 0.688 0.698 1          
CH65 0.625 0.607 0.649 0.827 0.73 0.524 0.531 0.529 0.495 0.522 0.526 0.505 0.575 0.57 0.578 0.509 1         
CH66 0.62 0.602 0.644 0.82 0.724 0.52 0.526 0.524 0.491 0.518 0.522 0.501 0.536 0.565 0.573 0.505 0.679 1        
CH67 0.608 0.59 0.631 0.804 0.71 0.51 0.516 0.514 0.481 0.508 0.512 0.491 0.525 0.554 0.562 0.525 0.665 0.66 1       
CH68 0.562 0.546 0.584 0.744 0.656 0.471 0.457 0.524 0.445 0.47 0.473 0.454 0.486 0.512 0.52 0.458 0.606 0.61 0.701 1      
CH61 0.571 0.565 0.596 0.696 0.789 0.479 0.485 0.483 0.461 0.486 0.489 0.47 0.496 0.524 0.531 0.468 0.576 0.571 0.56 0.517 1     
CH62 0.575 0.569 0.6 0.7 0.794 0.482 0.488 0.486 0.464 0.489 0.493 0.473 0.5 0.527 0.535 0.471 0.579 0.575 0.563 0.521 0.712 1    
CH63 0.613 0.607 0.641 0.748 0.848 0.514 0.521 0.519 0.495 0.522 0.526 0.505 0.534 0.563 0.571 0.503 0.627 0.613 0.602 0.556 0.669 0.673 1   
CH64 0.567 0.561 0.593 0.692 0.784 0.476 0.553 0.48 0.458 0.483 0.487 0.467 0.493 0.52 0.528 0.465 0.616 0.567 0.502 0.514 0.618 0.623 0.665 1 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
CH64 <--- OCH1 1.000     
CH63 <--- OCH1 1.108 .041 26.900 *** par_1 
CH62 <--- OCH1 1.084 .044 24.598 *** par_2 
CH61 <--- OCH1 1.051 .043 24.563 *** par_3 
CH68 <--- OCH2 1.000     
CH67 <--- OCH2 1.042 .038 27.146 *** par_4 
CH66 <--- OCH2 1.054 .044 23.685 *** par_5 
CH65 <--- OCH2 1.067 .045 23.766 *** par_6 
CH72 <--- OCH3 1.000     
CH71 <--- OCH3 1.005 .034 29.222 *** par_7 
CH70 <--- OCH3 .962 .034 28.340 *** par_8 
CH69 <--- OCH3 .918 .035 26.328 *** par_9 
CH76 <--- OCH4 1.000     
CH75 <--- OCH4 1.033 .036 28.807 *** par_10 
CH74 <--- OCH4 1.034 .036 28.825 *** par_11 
CH73 <--- OCH4 .937 .036 26.097 *** par_12 
CH79 <--- OCH5 1.000     
CH78 <--- OCH5 .901 .030 30.182 *** par_13 
CH77 <--- OCH5 .943 .032 29.833 *** par_14 

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

   Estimate 
CH77   .703 
CH78   .721 
CH79   .716 
CH73   .665 
CH74   .740 
CH75   .751 
CH76   .692 
CH69   .693 
CH70   .771 
CH71   .793 
CH72   .615 
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   Estimate 
CH65   .684 
CH66   .673 
CH67   .647 
CH68   .553 
CH61   .622 
CH62   .630 
CH63   .719 
CH64   .615 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model)  
  CH77 CH78 CH79 CH73 CH74 CH75 CH76 CH69 CH70 CH71 CH72 CH65 CH66 CH67 CH68 CH61 CH62 CH63 CH64 
OCH5 0.231 0.272 0.241 0.028 0.027 0.027 0.03 0.007 0.067 0.028 -0.006 0.024 0.02 0.015 -0.005 0.012 0.012 0.021 -0.032 
OCH4 0.03 0.033 0.031 0.187 0.182 0.183 0.205 0.006 0.019 0.016 0.004 0.011 0.012 0.01 0.004 0.008 0.008 0.014 0.005 
OCH3 0.017 0.018 0.033 0.009 0.009 0.009 0.01 0.143 0.237 0.291 0.119 0.008 0.023 0.008 0.01 0.01 0.01 0.018 0.01 
OCH2 0.021 0.019 0.01 0.012 0.012 0.012 0.013 -0.004 0.038 0.039 0.005 0.18 0.176 0.139 0.084 0.035 0.035 0.058 0.04 
OCH1 0.019 -0.021 0.019 0.012 0.012 0.012 0.013 0.009 0.025 0.026 0.005 0.028 0.055 0.068 0.017 0.118 0.12 0.214 0.159 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
OCH1   .202 .015 13.456 *** par_43 
OCH2   .199 .016 12.207 *** par_44 
OCH3   .229 .017 13.539 *** par_45 
OCH4   .234 .016 14.480 *** par_46 
OCH5   .248 .016 15.035 *** par_47 
e4   .127 .007 17.265 *** par_48 
e3   .097 .006 15.097 *** par_49 
e2   .139 .008 16.596 *** par_50 
e1   .136 .008 16.814 *** par_51 
e8   .161 .009 17.127 *** par_52 
e7   .118 .007 16.760 *** par_53 
e6   .108 .007 16.390 *** par_54 
e5   .104 .007 15.575 *** par_55 
e12   .143 .008 17.774 *** par_56 
e11   .061 .004 13.807 *** par_57 
e10   .063 .005 14.022 *** par_58 
e9   .086 .005 15.863 *** par_59 
e16   .104 .007 14.664 *** par_60 
e15   .083 .007 12.161 *** par_61 
e14   .088 .007 12.175 *** par_62 
e13   .104 .007 15.248 *** par_63 
e19   .098 .006 15.143 *** par_64 
e18   .078 .005 15.134 *** par_65 
e17   .093 .006 15.699 *** par_66 

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

   M.I. Par Change 
R3 <--> R4 8.244 .004 
R2 <--> R3 4.961 -.003 
R1 <--> R4 4.121 -.003 
R1 <--> R2 28.298 .010 
e18 <--> R3 16.020 .008 
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   M.I. Par Change 
e18 <--> R2 13.427 -.008 
e18 <--> R1 4.034 -.005 
e18 <--> e17 28.206 .015 
e19 <--> R2 7.184 .006 
e19 <--> e17 7.518 -.008 
e20 <--> R4 4.780 .005 
e21 <--> R3 5.352 .005 
e21 <--> R2 14.304 -.009 
e21 <--> e17 13.594 -.012 
e21 <--> e18 5.632 -.007 
e21 <--> e20 45.446 .024 
e12 <--> e17 10.203 -.010 
e15 <--> R1 11.141 -.008 
e15 <--> e19 5.348 .006 
e15 <--> e13 11.306 -.011 
e16 <--> R4 5.980 .004 
e16 <--> R2 14.864 -.008 
e16 <--> e17 4.358 .006 
e16 <--> e18 7.745 .007 
e16 <--> e20 7.262 -.008 
e16 <--> e15 9.246 .008 
e7 <--> R4 8.208 -.005 
e7 <--> R2 8.143 .006 
e7 <--> e18 7.976 -.008 
e7 <--> e21 4.207 -.006 
e7 <--> e13 7.831 -.009 
e7 <--> e15 10.160 .009 
e8 <--> INNO 6.492 .013 
e8 <--> R2 35.435 -.016 
e8 <--> R1 26.253 .015 
e8 <--> e17 4.473 .008 
e8 <--> e15 6.169 -.009 
e9 <--> R3 19.286 -.010 
e9 <--> R2 19.990 .010 
e9 <--> e18 4.615 -.007 
e9 <--> e19 5.314 .007 
e9 <--> e20 4.586 .008 
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   M.I. Par Change 
e9 <--> e14 4.224 -.006 
e9 <--> e16 10.619 -.010 
e10 <--> R3 4.679 -.004 
e10 <--> R2 11.451 .007 
e10 <--> e21 13.268 -.011 
e10 <--> e12 8.070 -.008 
e10 <--> e15 5.561 .006 
e10 <--> e7 19.271 .011 
e10 <--> e8 19.157 -.015 
e10 <--> e9 59.028 .023 
e11 <--> INNO 14.818 .020 
e11 <--> R4 6.518 .006 
e11 <--> R3 29.836 .014 
e11 <--> R2 81.727 -.025 
e11 <--> e18 6.970 .010 
e11 <--> e21 9.648 .013 
e11 <--> e12 45.275 .026 
e11 <--> e15 8.460 -.011 
e11 <--> e16 5.677 .008 
e11 <--> e9 15.980 -.016 
e11 <--> e10 36.108 -.021 
e1 <--> R3 8.847 -.006 
e1 <--> R1 22.206 .012 
e1 <--> e18 4.755 -.007 
e1 <--> e21 4.866 .008 
e1 <--> e15 4.102 -.006 
e2 <--> R4 5.129 -.005 
e2 <--> R1 9.790 .008 
e2 <--> e1 77.078 .029 
e3 <--> R2 37.822 .014 
e3 <--> e18 12.828 -.010 
e3 <--> e7 4.193 .006 
e3 <--> e9 23.995 .016 
e3 <--> e10 12.105 .010 
e3 <--> e11 11.306 -.013 
e4 <--> R2 38.845 .015 
e4 <--> R1 20.285 -.011 
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   M.I. Par Change 
e4 <--> e21 7.359 -.009 
e4 <--> e13 7.056 .010 
e4 <--> e16 6.978 -.008 
e4 <--> e9 40.814 .022 
e4 <--> e10 20.214 .013 
e4 <--> e11 18.435 -.017 
e4 <--> e1 22.564 -.016 
e4 <--> e2 5.487 -.008 
e4 <--> e3 92.870 .030 
e5 <--> R2 6.446 -.006 
e5 <--> e12 7.078 .009 
e5 <--> e8 24.206 .019 
e5 <--> e9 19.073 -.015 
e5 <--> e10 8.040 -.008 
e5 <--> e11 8.123 .011 
e5 <--> e3 18.047 -.013 
e5 <--> e4 27.324 -.017 
e6 <--> R1 4.132 -.006 
e6 <--> e16 4.503 .007 
e6 <--> e11 6.809 .012 
e6 <--> e3 21.639 -.016 
e6 <--> e4 6.120 -.009 
e6 <--> e5 21.856 .017 

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

   M.I. Par Change 
R3 <--> R4 5.654 .003 
R1 <--> R2 14.619 .007 
e17 <--> R2 4.771 .005 
e18 <--> R3 13.062 .007 
e18 <--> R2 10.742 -.007 
e21 <--> R3 4.157 .004 
e21 <--> R2 5.632 -.005 
e12 <--> R2 4.223 .004 
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   M.I. Par Change 
e12 <--> e17 10.869 -.010 
e15 <--> R1 11.570 -.008 
e16 <--> R4 6.079 .004 
e16 <--> R2 7.552 -.006 
e16 <--> e18 5.504 .006 
e16 <--> e20 6.872 -.008 
e16 <--> e15 4.583 .006 
e7 <--> R4 7.737 -.005 
e7 <--> R2 5.920 .005 
e7 <--> e18 6.021 -.006 
e7 <--> e21 9.695 -.009 
e7 <--> e13 6.296 -.008 
e7 <--> e15 6.494 .007 
e7 <--> e16 5.700 -.006 
e8 <--> R2 7.518 -.007 
e8 <--> R1 11.095 .009 
e8 <--> e17 5.541 .008 
e8 <--> e12 4.907 .008 
e8 <--> e15 4.809 -.008 
e9 <--> R3 8.548 -.006 
e9 <--> R2 10.066 .007 
e9 <--> e19 4.580 .006 
e9 <--> e20 6.576 .009 
e9 <--> e16 6.139 -.007 
e9 <--> e7 17.355 .012 
e11 <--> R2 12.522 -.009 
e11 <--> R1 4.515 .006 
e11 <--> e21 4.188 .007 
e11 <--> e15 4.641 -.007 
e11 <--> e8 22.449 -.020 
e1 <--> R3 5.413 -.005 
e1 <--> R1 6.423 .006 
e1 <--> e18 5.498 -.007 
e1 <--> e21 6.849 .008 
e2 <--> R2 8.191 .006 
e3 <--> e20 10.065 -.010 
e4 <--> R1 5.092 -.005 
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   M.I. Par Change 
e4 <--> e20 4.550 .007 
e4 <--> e21 4.419 -.006 
e4 <--> e13 6.391 .008 
e4 <--> e14 6.211 .007 
e5 <--> e17 6.426 -.008 
e6 <--> e4 8.064 -.009 
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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 
VIS <--- INNO .972 .039 24.616 *** par_18 
OCH <--- INNO .973 .036 26.807 *** par_19 
COL <--- INNO .888 .039 22.954 *** par_20 
RISK <--- INNO 1.000     
VIS6 <--- VIS 1.000     
VIS5 <--- VIS .963 .035 27.518 *** par_1 
VIS4 <--- VIS .842 .035 23.942 *** par_2 
VIS3 <--- VIS .750 .034 21.914 *** par_3 
VIS2 <--- VIS .891 .036 24.588 *** par_4 
VIS1 <--- VIS .832 .035 23.781 *** par_5 
COL5 <--- COL 1.000     
COL4 <--- COL 1.001 .046 21.976 *** par_6 
COL3 <--- COL .999 .047 21.263 *** par_7 
COL2 <--- COL 1.033 .046 22.323 *** par_8 
COL1 <--- COL .967 .041 23.804 *** par_9 
RISK5 <--- RISK 1.000     
RISK4 <--- RISK 1.036 .031 33.161 *** par_10 
RISK3 <--- RISK .936 .029 31.948 *** par_11 
RISK2 <--- RISK .962 .035 27.691 *** par_12 
RISK1 <--- RISK 1.019 .032 31.772 *** par_13 
OCH5 <--- OCH 1.000     
OCH4 <--- OCH .977 .034 28.634 *** par_14 
OCH3 <--- OCH 1.029 .036 28.380 *** par_15 
OCH2 <--- OCH 1.059 .038 28.195 *** par_16 
OCH1 <--- OCH 1.067 .040 26.937 *** par_17 

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

   Estimate 
OCH   .947 
RISK   .919 
COL   .841 
VIS   .832 
OCH1   .691 
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   Estimate 
OCH2   .709 
OCH3   .707 
OCH4   .582 
OCH5   .630 
RISK1   .693 
RISK2   .594 
RISK3   .699 
RISK4   .728 
RISK5   .733 
COL1   .647 
COL2   .586 
COL3   .584 
COL4   .671 
COL5   .571 
VIS1   .566 
VIS2   .596 
VIS3   .568 
VIS4   .600 
VIS5   .682 
VIS6   .628 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
INNO   .159 .011 14.790 *** par_48 
R1   .030 .004 8.621 *** par_49 
R2   .024 .003 7.679 *** par_50 
R3   .014 .002 6.559 *** par_51 
R4   .009 .002 4.005 *** par_52 
e6   .107 .006 16.831 *** par_53 
e5   .078 .005 14.395 *** par_54 
e4   .086 .005 16.986 *** par_55 
e3   .077 .005 16.579 *** par_56 
e2   .097 .005 18.357 *** par_57 
e1   .096 .005 18.371 *** par_58 
e11   .112 .006 17.410 *** par_59 
e10   .074 .005 14.029 *** par_60 
e9   .106 .006 16.622 *** par_61 
e8   .112 .006 17.776 *** par_62 
e7   .076 .005 16.626 *** par_63 
e16   .063 .004 17.590 *** par_64 
e15   .069 .004 17.116 *** par_65 
e14   .065 .004 18.140 *** par_66 
e13   .109 .006 18.758 *** par_67 
e12   .080 .004 18.164 *** par_68 
e21   .094 .005 18.092 *** par_69 
e20   .109 .006 18.797 *** par_70 
e19   .070 .004 17.499 *** par_71 
e18   .073 .004 17.082 *** par_72 
e17   .081 .005 17.048 *** par_73 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล  :  นางสาวเอมจิตร สมสืบ 
ภูมิล าเนา :  239 หมู่ที่ 18 บ้านโนนส าราญ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง 
 จังหวัดเลย 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2531 :  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2534 :  โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2537 :  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2541 :  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
      สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2555 :  ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2541 :  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม อ าเภอวังสะพุง  

  จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2545 :  อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน อ าเภอบ้านฝาง  
     จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2552 :  ครูช านาญการ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวียง 
   จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2556 :  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวียง 
   จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2559 :  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อ าเภอน  าพอง 
      จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  99 หมู่ที่ 6 บ้านบัวใหญ่ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน  าพอง 
      จังหวัดขอนแก่น 
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