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 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ระบุ
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  หรือค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 640 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติ เก็บรวมรวมข้อมูลในปี 2557  
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย และการวิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ 
              ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 12 ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามมิติขององค์ประกอบในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างได้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้คือ องค์ประกอบความร่วมมือ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การแบ่งปัน
ข้อมูล 2) ความรับผิดชอบ 3) การแก้ปัญหา องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลมี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจ
ดิจิตอล 2) การใช้ดิจิตอล 3) การรู้สารสนเทศ  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 3) การเผยแพร่วิสัยทัศน์  และองค์ประกอบการ
สื่อสาร มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสาร 2) ทัศนคติในการสื่อสาร 3) ชัดเจนในการสื่อสาร  
โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย 60 พฤติกรรมบ่งชี้  มีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
ที่เหมาะสมส าหรับการคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ



จ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ/น้อยกว่า 20 % 
 2. โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก โดยพิจารณาได้จากค่าไคสแควร์  
( 2 ) เท่ากับ 7.863 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 ( 2 /df = 1.31)  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) 
เท่ากับ 0.248 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.998 มีค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.973 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 
 3. องค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่เป็นค่ามาตรฐานสูงกว่า
เกณฑ์ 0.50 ทุกองค์ประกอบ ส่วนตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เป็นค่า
มาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ และทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 

ค าส าคัญ : ตัวบ่งชี้, ภาวะผู้น าดิจิตอล , ผู้บริหารสถานศึกษา 
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  The objectives of this dissertation were as follows: 1) to develop the digital 
leadership indicators of school administrators under Office of the Basic Education 
Commission, 2) to test the balancing of the digital leadership indicators model 
developed from empirical data of school administrators under Office of the Basic 
Education Commission, and 3) to indicate factors, indicators and indicator behaviors 
with construct validity or composition weight according to the specified criteria.  The 
data of this quantitative research were collected from 640 samples consisting of 
basic school administrators under Office of the Basic Education Commission, Ministry 
of Education, in the academic year 2016.  The data were analyzed by mean, standard 
deviation, distribution coefficient, and factor analysis through computerized statistical 
program.  
 The results of the study were found that: 
 1. There were 12 digital leadership indicators of school administrators under 
Office of the Basic Education Commission classified by 4 factor dimensions in 
structural relation model: 3 indicators in Collaboration elements; 1) Sharing 
Information,  2) Responsibility, and 3) Problem-Solving, 3 indicators in Digital literacy 
elements; 1) Digital literacy, 2) Digital Usage, and 3) Information Literacy, 3 indicators 
in Digital Vision elements; 1) Vision Formulating 2) Vision Articulating, and 3) Vision 
Implementing, and 3 indicators in Communication elements; Elements of 
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Communication has 3 indicators, 1) Communication Skills, 2) Communication 
Attitude, and 3) Clarity in Communication.  The 60 behaviors indicators used in the 
research had appropriate average value and distribution coefficient  allocated in 
every structural relationship model which according to the criteria set, the average 
was higher than 3.00 and the distribution coefficient was equal or lower than 20%   
 2. The measurement model of each component developed from the 
theory and research was positively consistent with the empirical data; 2  = 7.863, df 
= 6 ( 2 /df = 1.31), P-value = 0.248, GFI = 0.998, AGFI = 0.973, and RMSEA = 0.022 
 3. The factor loading of each indicator and balance component was higher 
than  the specified criteria  at 0.05. Indicators and indicator behaviors had standard 
weight higher than the specified criteria at 0.30. 
 

Keywords: Indicator, Digital Leadership, School Administrator 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ ที่ได้ให้ความเมตตาชี้แนะให้
ความรู้พร้อมทั้งค าแนะน าส่งเสริมแนวคิดในการท าดุษฎีนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบ แก้ไขให้ค าแนะน า
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทุกท่าน และกราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการปทุมธานี และโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาต่อ
ตลอดจนเพื่อนครูที่ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจอยู่เสมอ 
 กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อพร้อมทั้งทุนทรัพย์และ
ก าลังใจกับข้าพเจ้าจนลูกส าเร็จการศึกษา คุณค่าทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ข้าพเจ้าระลึกถึงความ
เมตตากรุณาของทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบูรพาจารย์ทุกท่านที่เป็นรากฐานในการศึกษาให้กับ
ผู้วิจัยจนถึงทุกวันนี้ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

 การพัฒนาคนถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจ้ากการที่ประเทศไทย

ได้ให้ความส าคัญในด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคน ซึ่งพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) ที่ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมของคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 

การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจ  

มีทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนะคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างาน

มากขึ้น  

 ส าหรับผู้น าในสถานศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาแล้ว 

ยังต้องอาศัยตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเป็นเครื่องน าทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ในโลก

ดิจิตอล ซึ่งยุคดิจิตอลได้แบ่งออกเป็น ดิจิตอล 1.0 เป็นยุคของอินเทอร์เน็ต ดิจิตอล 2.0 เป็นยุคของ

สังคมออนไลน์ ดิจิตอล 3.0 เป็ยยุคของข้อมูล และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน จนมาถึงยุค ดิจิตอล 

4.0 เป็นยุคดิจิตอลที่ลดบทบาทของสนุษย์เพ่ิมความฉลาดให้กับเทคโนโลยี เมื่อเข้าสู่ยุคดจิิตอล มนุษย์

จะต้องมีการปรับตัว จึงควรต้องสร้างความตระหนักถึงดิจิตอลในวงการการศึกษา และผู้บริหาร

การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนให้เหมาะสมในโลกดิจิตอล ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่อง

ส าคัญในการพัฒนาผู้น าขององค์การ ในบทแรกนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ

เป็นมาและความส าคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3) ค าถามการวิจัย 4) สมมุติฐานของการวิจัย 

5) กรอบแนวคิดการวิจัย 6) ขอบเขตของการวิจัย 7) นิยามศัพท์เฉพาะ และ 8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ซ่ึงแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ภายใต้หัวข้อหลักความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา อาจก าหนดได้ 3 หัวข้อย่อย ได้

ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย และความส าคัญของปัญหาวิจัย  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 1. ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย 

 ปัจจุบันโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดความ

ผันผวนของโลก พลวัตของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเมื่อมีดิจิตอลเข้ามาเปลี่ยนแปลง

โลก ท าให้เกิดผลกระทบทางด้านเศษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการแข่งขันธุรกิจอย่างรุนแรง ประเทศจึง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ในการพัฒนาประเทศส่วนส าคัญที่สุดคือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการบริหารประเทศ และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการ เปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีขั้นสูง (พรชัย เจดามาน, 2556) ในยุคที่การด าเนินชีวิตของเราล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ดิจิตอลมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อทุกอย่างเข้าสู่โลกของ

เทคโนโลยีดิจิตอล ประเทศไทนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิตอล (ปิยวรรณ ปนิ

ทานเต, 2559) การเปลี่ยนแปลงบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะกับผู้คนและพฤติกรรม เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้ที่

เกิดมาพร้อมในยุคดิจิตอล ในบทความหัวข้อ เศรษฐกิจดิจิตอลนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของ

รัฐบาลในฐานะท่ีประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ในความหมายคือ การใช้

เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างเศษฐกิจ หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการ

ด าเนินการในด้านต่างโดยเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตสร้างอาชีพ หรือ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้พัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่าง

กว้างขวาง (อานันท์ เกียรติสารพิภพ, 2558) ปฐม อินทโรดม (2559) กล่าวว่ากลุ่มคนที่เกิดและเติบโต

ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัล จะสามามารถเป็นผู้ใช้ที่ชาญฉลาดได้ ถ้ามีคนให้ค าแนะน าให้ถูกทาง และมี

ตัวอย่างมากพอ เด็ก ๆ ที่เกิดในยุคดิจิตอลจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถใช้ท าให้

เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรเสริมสร้างความเป็นผู้ใช้ที่ชาญฉลาด ในเรื่องของ

การศึกษา ปลูกฝันในสถานบันครอบครัว สอนให้เห็นโอกาสและสร้างรายได้ โดยเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ

ของคนในชาติมองเทคโนโลยีเป็นลู่ทางในการพัฒนาประเทศ  
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 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล งานที่ยากที่สุดไม่ใช่การแก้ปัญหาทางการเงิน หรือพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ แต่คือการปลุกเร้าให้พนักงานทุกระดับเข้าใจวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์ที่ดี

ที่สุดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ในภายภาคหน้าต่อไป (Howard Schultz, 2017) ดังนั้นภาวะผู้น า

ดิจิตอลย่อมมีส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อน และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเพ่ือให้ด ารงอยู่ได้ในยุค

ดิจิตอล การติดต่อสื่อสารก็มีความรวดเร็ว อนุสรา อนุวงค์ (2558) กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิตอล

ก่อให้เกิดปัญหาในด้านสังคม สังคมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีจะมีความเสี่ยงสูงในการปลีกตัวของประชาชน 

และยังมีความเสี่ยงในระบบความปลอดภัยข้อมูล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ควร

พัฒนาทักษะของแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความพร้อม กับแรงงาน

ภายในประเทศ และค านึงผลที่ตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม จากที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น การ

จัดการศึกษาของประเทศไทยได้ด าเนินการมาเป็นเวลานาน และได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

มาตลอดแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาอยู่หลายประการ 

กล่าวคือคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยเรานั้นยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ คุณภาพการศึกษา

ของประเทศยังมีมาตรฐานต่ า เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ การแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษายัง

ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนทรัพย์และ อุปกรณ์ทางดิจิตอล รวมไป

ถึงความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาตลอดไปจนถึงระดับโรงเรียน โดยมี

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการแก้ไขปัญหา วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) 

ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร จะท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน

อ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล Lussier & Achua (2007) กล่าวว่า

ภาวะผู้น ามีผลต่อการก าหนดความส าเร็จและล้มเหลวในการบริหารงานขององค์กร Shermerhorn 

(2008) ได้นิยามค าว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลอ่ืน ท างานหนัก

เพ่ือบรรลุภารกิจที่ส าคัญ William (2013) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่าเป็นกระบวนการโน้ม

น้าวผู้อ่ืน ให้ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร Dubrin (2010) กล่าวว่าภาวะผู้น าคือ 

ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุน บุคลลที่ต้องการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ

องค์การ โดยผู้น าต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถน าพาองค์การให้ไปสู่มาตรฐาน 

เป็นไปอย่างมั่นคง Richard Watson (2554) ได้กล่าวว่า เราก าลังเผชิญกับสภาวะค่อนข้างปั่นป่วน

ภายในสองทศวรรษข้างหน้าเมื่อโลกอนาล็อก เช่นพ่อแม่และครู ต้องปะทะกับพฤติกรรม และทัศนคติ

ของคนในโลกดิจิตอล อาจจะมี “ความขัดแย้งระหว่างวิธีการท างานสองแบบที่แตกต่างกันและความ

เข้าใจที่ต่างกันสองแบบเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการท างาน”  
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 ดังนั้นผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการท างาน โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี 

ทั้งเทคโนโลยีความรู้ การสื่อสาร รูปแบบการบริหารก็เปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เป็นดิจิตอล แม้กระทั้ง

ผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลยุคใหม่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ผู้บริหารบางส่วนก็ต้องปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานขั้นต้นที่จัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชน 

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า (Leader) ต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องให้

สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้

ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Rocky View School (RVS), Besenski, 

2013, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท างานเพ่ือให้มีความมั่นใจได้

ว่า ตนเองท าหน้าที่เป็นเช่นผู้น า เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด

การใช้ภาวะผู้น า 

 2. ปัญหำกำรวิจัย 

 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้น ายุคสมัยใหม่ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมดิจิตอลใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ จนกลายเป็นการ

ท างานในรูปแบบดิจิตอล อติพร เกิดเรือง (n.d.) กล่าววถึงการปรับตัวของระบบราชการกับภาคสังคม 

และระบบการศึกษา พบว่า ระบบราชการนั้นยังจัดเป็นระบบสังคมที่มีแนวคิดการต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ความพยายามที่เปลี่ยนแปลงบริการของภาครัฐด้วยการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ยุคดิจิทัลก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดในการให้บริการและมีความพยายาม

รักษารูปแบบดั้งเดิมไว้นั้น ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่ได้ผล

เท่าท่ีควร ขณะเดียวกันในภาคสังคม ยังมีคนมากมายที่เข้าถึงเครือข่ายสังคม และเสี่ยงที่จะรับข้อมูลที่

ทุกคนมีกฎในการเลือกเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤติในเชิงสังคมครั้งส าคัญ และหันมา

ก าหนดสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ด้วยตนเองเท่านั้นผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งมีวิธีเดียวที่จะประคับประคองให้

สังคมที่ยุ่งเหยิงให้ทุเลาได้ นั่นคือ การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมต่อสังคมกับ

เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ส่วนระบบการศึกษายุคดิจิทัลได้น าไปสู่การสร้างรูปแบบ

การศึกษาแบบออนไลน์ที่ท าให้เด็กไม่ต้องนั่งเรียนอยู่กับที่ แต่สามารถเรียนข้ามแดนหรือระหว่าง

ประเทศได้ ซึ่งสิ่งที่น่าห่วงคือคุณครูปัจจุบันกลับมีอายุที่เกินกว่า 50 ปีที่รอวันเกษียณอายุ และยังเป็น

ช่วงรอยต่อของช่วงอายุคนระหว่างเด็กวัยรุ่นและคนรุ่นเก่าซึ่งเป็นที่น่าตระหนักในการเตรียมรับมือใน

การขับเคลื่อนการศึกษา ที่เป็นปัญหาในเชิงสังคมอย่างมาก และยังจัดเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงยาก

ที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากผลผลิตการศึกษาจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องใช้เวลาประคับประคองเพาะ

บ่มในการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการเรียน การใช้เทคโนโลยีของภาคการศึกษานั้นกลับได้
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ใช้ไปในแนวทางเพ่ืออ านวยความสะดวก มากกว่าน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน 

สถานการณ์ข้างต้นดังกล่าวจึงน่าจะถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านของยุค

ดิจิทัล และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทักษะ ความรู้  เพ่ือสร้างการ

เติบโตและพัฒนาทั้งต่อตนเอง และสังคม แต่กระนั้นก็ดีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าให้ทันยุคดิจิทัล

นั้น เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในการจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะความตระหนักและส่งเสริมให้ครู 

นักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร และชุมชน ได้ร่วมมือกันภายใต้วิถีดิจิทัลในรูปแบบที่ไม่เคยมีมา

ก่อน การสร้างแนวทางใหม่ ๆ พร้อมการเสริมสร้างประชาธิปไตยในห้องเรียน พร้อมเปิดใจยอมรับใน

การท างาน ร่วมกัน การเปิดใจกว้าง การแบ่งปัน การพ่ึงพาอาศัยกัน และความซื่อสัตย์  การพัฒนา

การศึกษาแห่งศตวรรษที่  21 กลไกที่มีส่วนส าคัญประการแรกที่จะเป็นหลักคิดในการน าไปสู่การ

พัฒนาคนได้นั้น การค านึงถึงแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญอัน

น าไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเยาวชนของชาติให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า

ไปสู่การเตรียมความพร้อมในโลกยุคดิจิทัลได้ในอนาคต เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2559) กล่าวว่า การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันและที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติ

และแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้

สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุก  ๆ ด้าน ยุค

ดิจิทัล คือ ยุคของอิเลคโทรนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการสื่อสารการส่งผ่าน

ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ภาพหรือวิดีโอที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็วทุกที่และทุกเวลาดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่ง

งานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) มาใช้การเพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูล

เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วของสถานศึกษา ในการ

บริหารด้านอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงบประมาณ

การเงิน งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนงานความสัมพัธ์กับชุมชน เหล่านี้

สถานศึกษาจะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารต้องน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 



6 

มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างคุ้มค่า การบริหารสถานศึกษาใน

ยุคดิจิทัลนั้นอาจจะเกิดปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็น Hardware Software หรือ 

Network ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ความสามารถของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน และปัญหาการใช้เทคโนโลยี ICT ที่ไม่เหมาะสม ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถที่จะเลือกใช้กับ การ

บริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้บริหาร

สถานศึกษาในโครงการประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา

การศึกษาของชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัด

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะท าให้

สถานศึกษาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน 

การศึกษาสภาพปัญหาตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ พบว่า 
บุคลากรมีการใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ ยังไม่สามารถบรรลุผลดี  
เท่าที่ควรซึ่งเกิดจากปัญหาที่ส าคัญ 4 ประการ 1) บุคลากรภาครัฐยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าที่ควร 2) อุปกรณ์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่มีความทันสมัย 
เท่าที่ควร 3) การจัดเตรียมและการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สมบูรณ์   
ครบด้าน ท าให้การใช้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เกิดประโยชน์มากนัก และ 4) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน พบว่า วัตถุประสงค์ความเป็นไปได้ และคุณค่าและประโยชน์  ต่อ
สังคม มีความเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบัติในระดับปานกลาง ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ (2560) จาก
การศึกษาสภาพปัญหาของสถานศึกษา ในงานวิจัยของ อมรรัตน์ จินดา (2559) พบว่ายังขาดแคลน
วัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่
เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้บริหารขาดความรู้
ความ เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน กพ. (2560) กล่าวในหัวข้อ
แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มีมติให้ก าหนดเรื่อง “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในประเด็นจุดเน้น
การพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญที่จะน าการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้ค านิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลให้บรรลุความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
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ผู้บริหารระดับสูงของ ส่วนราชการที่มีความเป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐผู้ซึ่งสามารถกระตุ้นและผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย รวมถึงรูปแบบและกระบวนการท างานขององค์กรด้วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และ (2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology 
Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ท างานและการให้บริการของหน่วยงานอย่างไรก็ตาม “ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ” ในปัจจุบันยังมีจ านวน
ไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานหลัก  
(Core Business Process) และการให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลและ
การให้บริการระหว่างหน่วยงานด้วย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมีไม่มากนัก และเมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว 
อาทิ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) และยังอยู่
ในราชการไม่มากหรือคิดเป็นร้อยละ 10.72 ของจ านวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น 
นอกจากนี้จากผลการส ารวจ ระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม 
ประจ าปี 2559 พบว่า หน่วยงำนภำครัฐยังขำดกำรเตรียมบุคลำกรเพื่อสำนต่อภำรกิจของผู้น ำด้ำน
ดิจิทัลของหน่วยงำน หำกภำครัฐไม่เร่งสร้ำงและเตรียมบุคลำกรกลุ่มนี้ กำรขับเคลื่อนภำครัฐไปสู่  
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอำจชะงักงันและไม่เกิดผลส ำเร็จตำมที่คำดหวัง จากสรุปผลสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 13 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กล่าวว่า ผู้บริหารควรสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่ครู เพ่ือให้ครูปรับเปลี่ยน แนวคิดและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ปรับวิธีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนการ  สอนให้แก่ผู้เรียนที่เกิดมาในยุคที่มีการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย (Digital Native) เนื่องจากผู้เรียนยุคนี้ จะมีความสามารถในการใช้
เครื่องมือเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม  ส าเร็จรูป (Digital 
Integrate) ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาควรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างพลังในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช น าเสนอเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการเรียนการสอนในอนาคต ภาค
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรก าหนด นโยบายที่มีทิศทางในอนาคตให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้เรียนเพียงอย่างดียว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ต่อการศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องม ีศักยภาพในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาคการศึกษาควรมีแนวทางการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วย  1) ส่งเสริมนิสัยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สอนและผู้ใช้เพ่ือสามารถสร้างประโยชน์จากการใช้ให้ได้มากที่สุด  2) พัฒนา
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อุปกรณ์ดิจิทัล และส่งเสริมนิสัยการใช้กับอุปกรณ์ให้กลมกลืนและสอดคล้องกับความต้องการ  3) 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถ
เข้าถึงต้อง ใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน การส่ง
สัญญาณ Wi-Fi เพ่ือใช้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงภายในชุมชนโดยไม่ต้องพ่ึงภาครัฐ เฉลิมรัฐ 
นาควิเชียร กล่าวถึงความต้องการของตลาดแรงงานว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) เป็นสาขา
ที่ปัจจุบันผู้เรียนจบออกมาแล้วตกงานเป็น  อันดับเกือบสูงสุดของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน
ตลาดแรงงาน ต้องการบุคลากรทางด้าน IT มากที่สุด และการพัฒนาการเรียนการ สอนของประเทศ
ไทยที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในขณะที่ เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ หลักสูตรไม่ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
เปลี่ยนวิธีคิด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ การสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ เพ่ือ
เตรียมพร้อมประเทศ  ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม (Culture 
Colonize) และการล่าอาณานิคมทาง ดิจิทัล (Digital Colonize) จากต่างชาติได้ ผู้บริหารและผู้มี
อ านาจตัดสินใจต้องวางแผน และก าหนดรูปแบบการพัฒนาการศึกษาใน ประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ด้วย ตัวเอง การศึกษานอก
ระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ในสถาน ประกอบการเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ  เทคโนโลยี เปลี่ยน
ระบบความคิดในการจัดการเรียนการสอน หากไม่มีการเตรียมพร้อมหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด การ
ด าเนินธุรกิจของหลายประเทศจะไม่ประสบความส าเร็จและไม่สามารถพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้  

ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  มาตราที่ 6 ข้อที่ 
(6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้  ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยได้ให้ความหมายของ “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารการผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจ าหน่ายจ่ายแจก การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ 
การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การ
บริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และสังคมอ่ืนใด หรือการใด ๆ ที่มี
กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียมและการบริหารคลื่น
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ความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการ
หลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท านองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน (Willson, n.d., อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตน, 2557) ให้ทัศนะว่า สังคมใหม่ต้องการผู้น าแบบใหม่ สังคมแบบใหม่นั่นคือ สังคมความรู้ 
(knowledge society) สังคมสารสนเทศ (information society) หรือสังคมเกี่ยวกับเครือข่าย 
(network society) ที่มีการเกิดขึ้นของสารสนเทศอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวาง มีความเป็นโลกา
ภิวัตน์และความเป็นดิจิตอลสูง มีความสัมพันธ์แนวราบ หรือแบบกระจายแทนที่ความสัมพันธ์ใน
แนวตั้งหรือแบบสั่งการ เป็นสังคมให้ที่ต้องการภาวะผู้น าดิจิตอล (digital Leadership) ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นอนาคตของชาติ เพ่ือเข้าสู่
โลกดิจิตอลในอนาคตด้วยความก้าวหน้า การวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ (Indicator Development) เป็น
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ที่อาจใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานหรือเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติภาวะผู้น าหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะผู้น า (Leadership Assessment) 
ที่มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้เนื่องจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของตัวบ่งชี้จะให้ค าตอบที่ช่วยสร้างความเป็นรูปธรรม ความชัดเจน และความเฉพาะเจาะจงให้กับ
ประเด็นหรือตัวแปรที่วิจัยได้ จากการหาค าตอบจากค าถามอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง (Related Literature Review) ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วน
ในการพัฒนาประเทศชาติ  
 3. ควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 

 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในการพัฒนาประเทศในทุกมิติและในทุกบริบทต่อจากนี้เป็น

ต้นไป จะเกี่ยวข้องกับดิจิตอลหรือข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสารที่มาจากการประมวลข้อมูลหรือการ

รวบรวมข้อมูลจากการประมวลผลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่มา

จากเทคโนโลยีดิจิตอล และกระบวนการก ากับและการบริหารที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับจะต้องเข้าใจถึง

ความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมี การใช้ ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการ

บริหารงานและการจัดการ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอล หรือทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องส าหรับการก ากับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับประเทศและระดับองค์กร 

โดยมีการปฏิบัติงานที่ข้ามสายงาน ข้าวหน่วยงาน ข้ามประเทศ ซึ่งจะไม่มีพรมแดนกีดขวางต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศหากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และ

ขาดการก ากับดูแลที่ดีที่มีมาตรฐาน มีหลักการ มีนโยบาย และกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนที่สัมพันธ์

กับการก าหนดกลยุทธ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลก็น่าจะมีความเสี่ยงที่

ประเทศหรือรัฐบาลไม่อาจยอมรับได้ (เมทา สุวรรณสาร, 2558) จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
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และสังคม 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททาง

เศรษฐกิจและสังคมก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล และหลากหลายประเทศท่ัวโลก เช่น 

สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ ก าลังแข่งขัน

กันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือมุ่งหวังปฎิรูปประเทศไทยให้เร่ง

วางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุก

คนมีส่วนร่วมตามแนวทาง ประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้าง มูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืนในระยะยาว (แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2559)  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการ

วิ เคราะห์หาองค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนักวิชาการ และการศึกษาเอกสารที่ส าคัญที่หลากหลาย เพ่ือ

น าไปทดสอบตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ว่าองค์ประกอบหลักของประเด็นหรือตัวแปรที่วิจัยมี

อะไรบ้าง ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีอะไรบ้าง และพฤติกรรมบ่งชี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 

2557)  เพ่ือที่จะได้น าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ในโลกยุคดิจิตอล ที่เป็นประโยชน์

กับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ ก ากับดูแล ติดตาม และ

ใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ สู้การพัฒนาโปรแกรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในการเรียนรู้และการ

ฝึกอบรม และส่งผลให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าประสงค์คือมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 จากความส าคัญของปัญหาการวิจัยดังกล่าวถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องมีการพัฒนาตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น าดิจิตอล เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคเศรษฐิกิจดิจิตอล หากปล่อยไว้โดยไม่ท าการ

วิจัย และน ามาผลมาใช้แก้ปัญหาก็จะเพ่ิมความลุกกลามบานปลายในวงกว้าง เพราะไม่ทันต่อ

เหตุการณ์และเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ ซึ่งยากต่อการแก้ไข หากได้ท าวิจัยเรื่องนี้แล้วน าผลการวิจัย

มาใช้ จะช่วยแก้ปัญหาและน าพาประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

และจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีการท าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้

สนใจท าการศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาภาวะผู้น าดิจิตอล 

เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนาหน่วยงาน และสามารถน าวิจัยไปใช้วางแผน ส่งผ่านไปยังผู้ก าหนด
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นโยบาย หรือหาแนวทางเกี่ยวกับภาวะผู้น าดิจิตอลในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่

พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3. เพ่ือระบุองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความตรงเชิงโครงสร้าง หรือค่า

น้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยมีค าถามการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นมีอะไรบ้าง มีความเหมาะสมส าหรับการคัดสรร

ก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 

 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์หรือไม ่

 3. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลมีค่าความตรงเชิงโครงสร้าง

หรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 

  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า
ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุป  เป็นโมเดลการวัดเพ่ือใช้ใน
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
 1. องค์ประกอบความร่วมมือ มี 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) แบ่งปันข้อมูล 2) ความรับผิดชอบ  
3) การแก้ไขปัญหา  
 2. องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจดิจิตอล 2) การใช้ดิจิตอล 
3) การรู้สารสนเทศ   
 3. องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
 4. องค์ประกอบการสื่อสาร มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทักษะในการสื่อสาร 2) ทัศนคติในการ
สื่อสาร 4) ชัดเจนในการสื่อสาร  
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ภำพที่ 1.1 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

 

การแบ่งปันข้อมูล 

ความรับผิดชอบ 

การแก้ไขปัญหา 

เข้าใจดิจิตอล 

การใช้ดิจิตอล 

การรู้สารสนเทศ 

การสร้างวิสัยทัศน์ 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

ทักษะในการสื่อสาร 

ทัศนคติในการสื่อสาร 

ชัดเจนในการสื่อสาร 

การสื่อสาร 

ภาวะผู้น าดิจิตอล  

ความรู้ดิจิตอล  

วิสัยทัศน์ดิจิตอล  

ความร่วมมือ  



14 

1.6 ขอบเขตกำรวิจัย  
 

 การวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จ านวน 31,770 คน ปี 2557 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2557 จ านวน 660 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

sampling) แบบจ าเพาะเจาะจง (Porportional Stratified Random Sampling) และก าหนดการ

ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฏอัตราส่วนระหว่างจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  กับจ านวนพารามิเตอร์ 

20 : 1 ตามแนวคิด Hair และคณะ (2006) และแนวคิด Gold (1980 อ้างถึงในนงลักษณ์  วิรัชชัย 

, 2542) มีจ านวนพารามิเตอร์ 33 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 660 คน  

 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบและ 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

  1) องค์ประกอบความร่วมมือ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่    

   1.1) แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

   1.2) ความรับผิดชอบ  

   1.3) การแก้ไขปัญหา  

  2) องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้ได้แก่  

   2.1) เข้าใจดิจิตอล    

   2.2) การใช้ดิจิตอล   

   2.3) การรู้สารสนเทศ   

  3) องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

   3.1) การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล 

   3.2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล 

   3.3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล 

  4) องค์ประกอบการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

   4.1) ทักษะการสื่อสาร 

   4.2) ทัศนคติในการสื่อสาร 
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   4.3) ชัดเจนในการสื่อสาร 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 การวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี ้ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้   

 1. ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่น ามาวัดหรือชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษาใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่บอกความหมาย หรือสภาพที่

ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ โดยอาจมีเงื่อนไขของเวลาหรือสถานที่ก ากับและน าไปใช้

ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการวางแผนการบริหารงาน 

 2. พฤติกรรมบ่งชี้ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของตัวบ่งชี้ หรือตัวแปรย่อยที่ใช้เป็น

ข้อค าถามส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

 3. ภำวะผู้น ำ หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงความสามารถ

ในการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หรือผู้รักษาราชการแทนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา และสถานศึกษาที่เปิดสอนใน

ระดับมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 5. ภำวะผู้น ำดิจิตอล หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

สังเกตได้จากพฤติกรรม ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนและจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามและ

ท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้ความรู้ความสามารถในด้าน

ดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์การ โดยการก าหนดภาพอนาคตในองค์การอย่าง

ชัดเจน ด้วยการสนับสนุนร่วมมือของบุคลากร มีการน าดิจิตอลเข้าไปใช้ในการท างาน สนับสนุน

ทรัพยากรดิจิตอล และส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจในการท างาน มีการสื่อสารด้วยวิธีการดิจิตอล

รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างองค์การ อย่างสร้ างสรรค์และมีจริยธรรม เพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพขององค์การได้อย่างเหมาะสม  

  5.1 ควำมร่วมมือ หมายถึง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

แสดงออกถึง การร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการท างาน

อย่างเปิดเผย รวมไปถึงการเผยแพร่ข่าวสารในแบบดิจิตอล เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงาน มีทีมงานที่

มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการท างานด้วยความเต็มใจ มีความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไข
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ปัญหาที่เกิดขึ้น และน าปัญหาที่เกิดมาใช้เป็นแนวทางด้านกลยุทธเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ท างาน โดยสังเกตได้จากตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) แบ่งปันข้อมูล 2) ความรับผิดชอบ 3) การแก้ปัญหา 

    5.1.1 กำรแบ่งปันข้อมูล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้  ดังนี้  1) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

2) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ 3) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอกองค์กการ 4) สร้างความ

ร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล 5) ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน 

    5.1.2 ควำมรับผิดชอบ หมายถึง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

2) ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่3) ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน  4) ยอมรับผลจากการกระท า

ของตนเอง 5) พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น   

    5.1.3 กำรแก้ปัญหำ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

สังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 2) 

มองภาพรวมของปัญหาเพ่ือจับประเด็นปัญหา  3) ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา  

4) มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 5) มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การท างาน 

  5.2 ควำมรู้ดิจิตอล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่แสดงออกถึง การมีความรู้ความเข้าใจในดิจิตอล เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงบทโลกดิจิตอล มีการใช้

ดิจิตอลในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมไปถึงน าดิจิตอลเข้ามาข่วยในการบริหารงาน มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินในเรื่องการบริหารงาน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน

การเลือกใช้สื่อดิจิตอลที่เหมาะสม รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลสารมนเทศในโลกดิจิตอล สามารถ

ระบุได้ว่าสารสนเทศใดที่เชื่อถือได้ มีความรู้ในด้านจริยธรรมกฏหมาย และมารยาทและการใช้ดิจิตอล 

โดยสังเกตได้จากตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) เข้าใจดิจิตอล 2) การใช้ดิจิตอล 3) การรู้สารสนเทศ  

   5.2.1 เข้ำใจดิจิตอล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

สังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล 2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดิจิตอล 3) ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล 4) รู้กฎหมายดิจิตอล 5) ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม 

   5.2.2 กำรใช้ดิจิตอล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

สังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ใช้ดิจิตอลในการท างาน 2) ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน 3) ใช้
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ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ 4) ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน 5) ใช้ดิจิตอลติดต่อ

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

   5.2.3 กำรรู้สำรสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

สังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได้  

2) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ 3) ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ  

4) จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 5) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล 

  5.3 วิสัยทัศน์ดิจิตอล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่แสดงออกถึง การมีทักษะในการวางภาพอนาคตขององค์การในด้านดิจิตอล มีการรวบรวม

ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ผ่านดิจิตอล และน าวิสัยทัศน์ที่

ร่วมกันสร้างกับสมาชิกในองค์การลงไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเกตได้จากตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) สร้างวิสัยทัศน์

ดิจิตอล 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล 

    5.3.1 กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ หมายถงึ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ 2) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

เ พ่ือสร้ า งวิ สั ยทั ศน์  3) วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก าหนดภาพอนาคต องค์ การอย่ า งชั ด เจน 

4) สร้างภาพอนาคตดิจิตอลกับผู้ร่วมงาน 5) มีมุมมองของภาพอนาคตโลกดิจิตอล 

    5.3.2 กำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) เผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล 2) สามารถเผยแพร่

วิสัยทัศน์ดิจิตอล 3) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล 4) ท าให้สมาชิกยอมรับ

วิสัยทัศน์ดิจิตอล 5) จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

    5.3.4 กำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 2) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์

ดิจิตอลไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ 3) สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ 4) สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ 5) ติดตามประเมินผลวิสัยทัศน์ 

   5.4 กำรสื่อสำร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่แสดงออกถึง การมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา  

มีความสามารถในการใช้ทักษะฟัง พูด อ่านเขียน เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน

การสื่อสารจูงใจผู้อ่ืนให้ท างาน ด้วยทักษะการสื่อสารอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีทัศนคติและบรรยากาศ

การสื่อสารที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารของสมาชิกในองค์การ ก่อให้เกิดประโยชร์ในการบริหาร
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องค์การอย่างมีประสิทธิพล โดยสังเกตได้จากตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) ทักษะการสื่อสาร 2) ทัศนคติในการ

สื่อสาร 3) ชัดเจนในการสื่อสาร 

    5.4.1 ทักษะกำรสื่อสำร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า 2) 

สามารถสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน 3) น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื่อสารอย่างมีเหตุผล 4) 

สื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่การปฏิบัติงาน 5) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสื่อสาร 

    5.4.2 ทัศนคติในกำรสื่อสำร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู้สื่อสาร 2) ทัศนคติบวก

ต่อการสื่อสารดิจิตอล 3) ทัศนคติที่ดีต่อเรืองที่สื่อสาร 4) การสื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี

ในการสื่อสาร 5) เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

    5.4.3 ชัดเจนในกำรสื่อสำร หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) สื่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไปตรงมา 2) ใช้ภาษา

และถ้อยค าที่เข้าใจง่าย 3) ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่านดิจิตอล 4) สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจ

ชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป 5) ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพื่อความถูกต้องชัดเจน 

 6. กำรสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป พบค่า 1) ค่าไควสแควร์ (Chi Square) 

มีค่าต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า p-value สูงกว่า 0.05 2) ค่าดัชนีความ

กลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness of Fit Index) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว

หรือค่า AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) มีค่าตั้งแต่ 0.09 – 1.00 และ 3) ค่า RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 
 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

 1. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในเชิงวิชำกำร 

  1.1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผลการทดสอบพบว่า มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคกับสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปใน

อนาคต  
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  1.2 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ

โครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

  1.3 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผลการทดสอบพบว่า มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ใน

รูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้

องค์การสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้  และมี

คุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 

 2. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 

  2.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า

ดิจิตอลของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย น าไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา ท าให้

ผู้บริหารได้มีความสามารถทางดิจิตอลมากข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

  2.2 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ที่เป็นผลจากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน

การพยากรณ์อนาคต ด้านภารกิจ และด้านการประเมินผล 
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น าดิจิตอล เพ่ือใช้เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐานเพ่ือการทดสอบด้วยข้อมูลเชิง

ประจักษ์ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือทดสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพ่ือตรวจสอบค่า

น้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

 2.1 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 2.2 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 2.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอล 

 2.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ และนิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของภาวะผู้น า

ดิจิตอล 

 2.5 สรุป โมเดลสมมุติฐานภาวะผู้น าดิจิตอล 

 

2.1 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 

 1. ความหมายของตัวบ่งชี้ 

  วิโรจน์ สารัตนะ (2556) กล่าวถึงตัวบ่งชี้ (indicator)  มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า

ดัชนี Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1991) ได้นิยามความหมายของ ตัวบ่งชี้ว่ามา

จากค าภาษาละติน in=in, to + dicare = declare, point out หรือ indicare = to point out, ot 

indicate  หมายถึงเครื่องมือ เครื่องวัดระบุปริมาณ หน้าปัด เครื่องบันทึก หรือ ตัวชี้ (Pointer) ใด ๆ 

ส าหรับวัดหรือบันทึกหรือแสดง ส่วนค าว่า Index นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Indicis = An 

Informer That Which Points Out  หมายถึง ตัวชี้ (Poiner) หรือตัวบ่งชี้ (Indicator) เมื่อพิจารณา
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ตามความหมายของตัวบ่งชี้มีความหมายในรูปแบบของมาตราส่วนระหว่างปริมาณสองจ านวนแต่ไม่มี

ข้อจ ากัด  

 โดยตัวบ่งชี้จะแบ่งออกเป็น ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจหลัก

ของสถานศึกษาบนพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัว

บ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันเพ่ือ

ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่

ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (Oxford 

Dictionary, 1992, อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 

 Jonstone (1981) ให้นิยามว่า ตัวบ่งชี้เป็นบางสิ่งบางอย่างชี้ให้เห็นสภาพที่ก าลังตรวจสอบ

อย่างกว้างขวาง ไม่เป็นสารสนเทศรายการย่อย แต่สารสนเทศย่างเป็นกระบวนการและมักถูกน าไป

เปรียบเทียบกับว่ามาตรฐานหรือเปรียบเทียบกับคะแนนที่มีมาก่อนหน้าตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้

เห็นถึงวิธีการที่จะให้บรรลุผลส าเร็จในวัตถุประสงค์ และระดับของก ารบรรลุวัตถุประสงค์  

 ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือบอกทิศทางว่าการพัฒนาหรือการด าเนินกิจกรรมที่เป็นนโยบาย

สาธารณะของรัฐในแต่ละเรื่องได้ไปถึงจุดใด บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์แค่ไหน ซึ่งเป็น

เรื่องของการดูสัมฤทธิผลของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2550, อ้างถึงใน

วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ 

ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน ให้ความหมายว่า 

(เมธี ครองแก้ว, 2540, อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สอดคล้องกับความหมายตัวบ่งชี้ คือ ตัว

แปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือประมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะ

จุดหรือช่วงเวลาหนึ่ง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 

 สรุป ตัวบ่งชี้ คือ สิ่งที่ท าหน้าที่ชี้วัดในสิ่งที่ต้องการ โดยตัวบ่งชี้ จะสะท้อนค่าออกมา  ให้

เป็นสิ่งที่สังเกตได้ เช่นปริมาณ ปริมาตร ท าให้สะท้อนถึงสิ่งที่เราต้องการชี้วัด ว่ามีคุณภาพมากน้อย

เพียงใด 

 2. ลักษณะท่ีดีของตัวบ่งชี ้

  Johnstone (1981) ลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ มีผู้กล่าวถึงไว้อย่างหลากหลายได้กล่าวถึง

ลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้  

  1. เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดอย่างกว้าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อาจไม่

จ าเป็นต้องถูกต้องแม่นย าแต่สามสรถชี้ให้เห็นถึงภาวะของสิ่งนั้นอย่างกว้าง ๆ  
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  2. ตัวบ่งชี้ต่างจากตัวแปร ตัวแปรจะเป็นข้อมูลย่อย ๆ แต่ตัวบ่งชี้จะเป็นการรวมตัวแปร

หลายตัวที่มีความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน  

  3. แสดงให้เชิงปริมาณได้ ซึ่งไม่ใช่การบรรยายข้อความเท่านั้น และในการตีความค่า

ตัวเลขของตัวบ่งชี้แต่ละตัว ต้องน ามาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

  4. ค่าของตัวบ่งชี้เป็นค่าชั่วคราวเป็นสิ่งที่บอกถึงสภาวะของสิ่งนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง      

ซ่ึงสามารถผันแปรได้ต ามเวลาและสถานที่  

 3. กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

  กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้มีขั้นตอนคล้ายกับขั้นตอนในกระบวนการวัดตัวแปร แต่มี

ขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นในส่วนที่เก่ียวกับการรวมตัวแปรเข้าเป็นตัวบ่งชี้ และการตรวจสอบคุณภาพของตัว

บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่นักวิชาการก าหนดไว้มีลักษณะคล้ายคลึงกั น 

มีส่วนแตกต่างกันในบางขั้นตอน  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552, อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) การ

พัฒนาตัวบ่งชี้มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้  การนิยามตัวบ่งชี้ 

การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี้ การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และการน าเสนอรายงาน  

 4. การก าหนดรายละเอียดส าหรับการนิยามตัวบ่งช้ี 

  Johnstone (1981) ได้ก าหนดรายละเอียดทั้งสามประกอบส าหรับการนิยามตัวบ่งชี้นั้น 

กล่าวว่า สามารถท าได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีวิธีการในการพัฒนาตัว

บ่งชี้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

  1. การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) นิยามเชิง

ปฏิบัติการเป็นนิยามที่ใช้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ไว้ มีฐานข้อมูล

อยู่ หรือมีการสร้างตัวแปรประกอบจากตัวแปรย่อย ๆ หลายตัวไว้แล้ว  นักประเมินเพียงแต่ใช้

วิจารณญาณคัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่  และน ามาพัฒนาตัวบ่งชี้โดยก าหนดวิธีการรวมตัว

แปรย่อย และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อย วิธีการก าหนดนิยามตัวบ่ งชี้วิธีนี้อาศัยการ

ตัดสินใจ และประสบการณ์ของนักประเมินเท่านั้น จึงเป็นนิยามที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่ อเทียบกับ

นิยามแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ 

  2. การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) นิยามเชิงทฤษฎี    

เป็นนิยามที่นักประเมินใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอด และใช้

วิจารณญาณของนักวิจัยน้อยมากกว่าการนิยามแบบอ่ืน การนิยามตัวบ่งชี้โดยใช้การนิยามเชิงทฤษฎี

นั้นอาจท าได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมด 
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ตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย 

โดยอาจใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตัวบ่งชี้ตามที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วทั้งหมด แบบที่สอง เป็นการใช้

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรบ่อย และการก าหนดวิธีการ

รวมตัวแปรย่อยเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวนั้น เป็นการใช้ความ

คิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธีแบบนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนด

สูตรหรือโมเดลตัวบ่งชี้ไว้ก่อน 

  3. การพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) นิยามเชิง

ประจักษ์ เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎี เพราะเป็นนิยามก าหนดว่าตัวบ่งชี้

ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎี เอกสาร

วิชาการ หรืองานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะน ามารวมกันในการ

พัฒนาตัวบ่งชี้นั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การนิยาม

แบบนี้มีความเหมาะสม และเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด 

 สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้กล่าวถึงการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้

การศึกษา3 วิธีที่แตกต่างกันคือ  

  1. การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ  (pragmatic 

definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือก าหนดตัวแปรย่อย 

การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว  ที่อาจท าให้มีความ

ล าเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่าเป็นวิธีที่มี

จุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้   

  2. การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition)  ที่อาจ

ท าได้สองแบบ  คือ 1) ใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนด

ตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย  ใช้ในกรณีที่มีผู้

ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือก

ตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนในการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว  

ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนด

โมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 

  3. การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (empirical definition) เป็น

นิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่
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ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมาก

ทีสุ่ดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ใช้เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎี

และงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

factor analysis) ใช้เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง   

 วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2553)  

ได้น าแสดงเป็นภาพประกอบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการที่ใช้ในการด าเนินงาน 3 งาน คือ  

1) การก าหนดตัวแปรย่อย 2) การรวมตัวแปรย่อย และ 3) การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย ดังภาพที่ 3.1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.1 ความแตกต่างของวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 3 วิธี 

 
 จากภาพดังกล่าว วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้ให้ทัศนะส าหรับการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาว่า  อาจตัดวิธีที่ 1 ออกไปได้ เพราะมีจุดอ่อนและไม่มีผู้นิยมใช้ ส่วน

 วิธีที่ 1 การสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้

การศกึษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบตัิ 

(pragmatic definition) 

วิธีที่ 2 การสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้

โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี  

(Theoretical definition) 

วิธีที่ 3 การสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้

โดยใช้นิยามเชิงประจกัษ์   

(Empirical definition) 

ก าหนดตวัแปรยอ่ย 

โดยผู้วิจยัไมอ้่างอิงทฤษฎีและ

งานวิจยั 

รวมตวัแปรยอ่ย 

โดยผู้วิจยัไมอ้่างอิงทฤษฎีและ

งานวิจยั 

ก าหนดน า้หนกัตวัแปรยอ่ย 

โดยผู้วิจยัไมอ้่างอิงทฤษฎีและ

งานวิจยั 

 

ก าหนดตวัแปรยอ่ย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็น

พืน้ฐานสนบัสนนุ 

รวมตวัแปรยอ่ย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็น

พืน้ฐานสนบัสนนุ 

ก าหนดน า้หนกัตวัแปรยอ่ย 

 

 

ก าหนดตวัแปรยอ่ย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็น

พืน้ฐานสนบัสนนุ 

 

รวมตวัแปรยอ่ย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็น

พืน้ฐานสนบัสนนุ 

ก าหนดน า้หนกัตวัแปรยอ่ย 

โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง

ประจกัษ์ 
ใช้ทฤษฎี

และ

งานวิจยั 

ใช้ผู้ทรง-

คณุวฒิุ (หรือ) 
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วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 นั้น จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับความเหมาะสมกับสถานการณ์ วิธีที่ 3 เป็นวิธีที่มีผู้นิยม
ใช้กันมากในงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาช่วยก าหนดน้ าหนัก
ของตัวแปรย่อย ตามทัศนะของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ดังกล่าวข้างต้น เป็นวิธีที่ผู้วิจัยจะต้องสร้าง
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (structural relationship model)  ขึ้นมาก่อนโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยสนับสนุนอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง แล้วใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรที่ศึกษามาทดสอบโมเดลนั้นว่า มีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกันหรือไม่ เป็นการวิจัยที่
ยึดถือแนวคิดทฤษฎีปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (positivism/ empiricism)  และเป็นการวิจัยที่ใช้
วิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าการใช้ดุลยพินิจ
หรือความเห็นของผู้วิจัยหรือของผู้เชี่ยวชาญ  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและ
พัฒนาตัวบ่งชี้วิธีที่ 3 ซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยทางการบริหารการศึกษานิยมใช้มากท่ีสุด 
 
2.2 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 
 1. ความหมายของภาวะผู้น า 
  The American Heritage Dictionary. [AHSC.] (1985) กล่าวถึงภาวะผู้น า เป็นเรื่อง
ได้รับความสนใจและศึกษามานานแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น ามี
ความสามารถในการน า หรือเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาเรื่องของภาวะผู้น านั้น จะศึกษา
ตั้งแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผู้น าอ านาจ (Power) ของผู้น าพฤติกรรม (Behavior) ของผู้น าแบบ
ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้หลากหลายและแตกต่างกันดังนี้ 
  Kootz and Weihrich (1988) ให้ความหมายภาวะผู้น าว่า ภาวะผู้น าเป็นเรื่องของ
ศิลปะของการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้เขามีความเต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม  
  Daft (2005) ภาวะผู้น าหมายถึง อิทธิพลของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้น าและผู้ตาม 
ผู้ที่ตั้งใจให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงทุกฝ่าย  
  Lussier & Achua (2007) ภาวะผู้น าหมายถึง กระบวนการโน้มน้าวจูงใจของทั้งผู้น า
และผู้ตาม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การผ่านการเปลี่ยนแปลง  
  สรุป ภาวะผู้น า (Leadership.) การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีศิลปะในการจูงใจคนหนึ่ง
หรือมากกว่า ให้มีส่วนร่วมในการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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2.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอล 
 
  การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลในที่นี้ 
ผู้วิจัยศึกษาจากทัศนะ หรือจากผลงานวิจัยของนักวิชาการในช่วงต้นทศวรรษ 2011 เป็นต้นมาจนถึง
ช่วงปลายทศวรรษ 2017 ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Plomion (2011)  
  Ben Plomion (2011) ได้ กล่ า วถึ งสิ่ งที่ ต้ อ ง ใช้ ที่ จ ะ เป็ นผู้ น าดิ จิ ตอลที่ ยิ่ ง ใหญ่  
ประกอบด้วย 1) ใช้สื่อดิจิตอลในการพัฒนาและบริหาร (Using Digital Medie to Develop and 
Excecute The Company) 2) พลังของความเชี่ยวชาญ (Power of Specialization) 3) สร้างสรรค์
สิ่ ง ใหม่  (Ability To Innovate) 4) พัฒนาวิสัยทัศน์ดิจิตอล (Develop Digital Vision And Be 
Accountable For It) 
 2 องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Curious (2013) 
  Curious Catherine (2013) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความเป็นผู้น าดิจิตอลที่ต้องการ
ในอนาคต 1) ความเข้าใจอ านาจของเครือข่าย (Understanding Of Networked Power) 2) ทักษะ
ความร่วมมือ (Collaboration Skills) 3) ทักษะการร่วมออกแบบ (Co-Design Skills) 4) ทักษะการ
สื่ อสั งคม  (Social Media Social Skills) 5) ความเข้า ใจศัพท์ พ้ืนฐานดิจิตอล (An Adequate 
Understanding Of The Basic Lexicon Of Digital) 6) ค้นหาประสบการณ์และงานวิจัยที่น่าสนใจ 
(Horizon Scanning And Research) 7) ทักษะข้อมูล (Data Skills) 8) การทดสอบระบบดิจิตอล 
(Digital Commissioning) 
 3. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Sheninger (2013)  
  Eric Sheninger (2013) ได้กล่าวถึง เสาหลักของความเป็นผู้น าดิจิตอลในการศึกษา 
7 เสาหลัก คือ 1) การสื่อสาร (Communication) สามารถสื่อสารได้หลายช่องทาง 2) ประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) โดยใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย 3) การสร้างแบรนด (Branding) เพ่ือดึงดูดให้
นักเรียนสนใจเข้าศึกษา 4) ส่วนร่วมของนักเรียนและการเรียนรู้ (Student Engagement/Learning)  
สะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ 5) การเติบโตอย่างมืออาชีพและการพัฒนา 
(Professional Growth/Development) โดยการสร้างการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเฉพาะบุคคล (PLN) 
ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 6) มองช่องว่างทางรายได้และสภาพแวดล้อม (Re-Envisioning 
Earning Spaces And Environments) 7) โอกาส (Opportunity Conclusion) รวมไปถึงโอกาสใน
การปรับปรุงวัฒนธรรมของโรงเรียน 
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 4. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Qualman (2013)  
  Erik Qualman (2013) ได้กล่าวถึง 5 นิสัยของการเป็นผู้น าดิจิตอล คือ 1) ความเรียบ
ง่ายและให้ความส าคัญในสิ่งที่ท า (Simple) 2) ความจริง (True) ต้องรักในความจริง 3) การกระท า 
(Act) 4) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ (Map) 5) ผู้คนความส าเร็จไม่ได้เกิดข้ึนเพียงคนเดียว (People)  
 5. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Sieber (2013)       
  Sieber (2013) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการเป็นผู้น าดิจิตอล ว่าจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ 
1) พัฒนาความคล่องทางดิจิตอล (Become Digitally Fluent) 2) พัฒนาความสามารถใหม่ ๆ 
(Develop New Capabilities) ทางด้าน ICT 3) เต็มใจทดลอง (Willingness To Experiment) 
4) ท าความเข้าใจว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนสังคม (Understand How Technology Is Transforming 
Society ) 5) ส่ ง เสริ มสภาพแวดล้ อมการท า งานแบบรวมพลั ง  ( Promote Collaborative 
Environments) 6) ใช้สารสนเทศเทคโนโลยีในการปรับปรุงการท างาน 
 6. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Fanzo (2014)  
  Brian Fanzo (2014) ได้กล่าวถึง 11 ลักษณะทางสังคมที่ผู้น าดิจิตอลต้องมี คือ  
1) ความน่าหลงไหล (Passionate) 2) เสียสละ (Selfless) 3) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational)  
4) เล่นเป็นทีม (Team Player) การมีส่วนร่วมของทีมงานในการท างาน 5) ผู้บรรยาย (Storyteller) 
การแบ่งปันเรื่องราวให้กับสมาชิก 6) โปร่งใส (Transparent) เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 7) เกี่ยวข้อง 
(Connected) การมีส่วนร่วมของบุคคล และพนักงาน 8) สื่อสารให้มาก (Over Communicator)  
9) มองในแง่ดี (Optimistic) 10) ว่องไว (Agile) ผู้น าจะต้องมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ  
11) มีความสุข (Happy) สร้างวัฒนธรรมที่เพ่ิมความสุขชองพนักงาน 
 7. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Broadribb (2014) 
  Katie Broadribb (2014) ได้ กล่ าวถึ ง  คุณลักษณะของผู้ น าดิ จิ ตอล ไว้ทั้ งหมด  
5 คุณลักษณะ คือ 1) ทักษะการสื่อสาร (communication skills) มีการสื่อสารและการให้ค าแนะน า
ที่ชัดเจน 2) ทักษะความร่วมมือ (Collaboration Skill) ความสามารถในการท างานร่วมกัน 3) ความ
กระตือรือร้นและสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Enthusiasm and interest in new technologies) 
 4) การแก้ปัญหาและทักษะการถาม (Problem solving and enquiry skills) 5) ทักษะเฉพาะทาง
ดิจิตอล (Specific digital skills)  
 8. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Zhu (2014)  
  Pearl Zhu (2014) ได้กล่าวถึง 5 องค์ประกอบที่ส าคัญในการเป็นผู้น าดิจิตอล คือ 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision) การมองการณ์ไกลและการมองเห็นอนาคต เพ่ือให้องค์การเดินทางไปสู่ทิศทาง
ที่ถูกต้อง 2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผู้น าจะมีความอยากรู้อยากเห็นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 
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3) เข้าใจผู้ อ่ืน (Empathy) มีความเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน 4) การร่วมมือ (Collaboration) สร้างแรง
บันดาลใจที่จะท างานร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมแบบร่วมพลัง 5) ภูมิปัญญา (Wisdom) 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยความีปัญญาและความหยั่งรู้ 
 9. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Cox (2015) 
  Lan Cox (2015)  ได้กล่าวถึง 7 ขั้นตอนที่จะกลายเป็นผู้น าดิจิตอล คือ 1) ทักษะทาง
ธุรกิจที่แข็งแกร่ง  (Strong business skills) ต้องเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ 
2) สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี (Comfortable with technology) มีการท างานด้วยเทคโนโลยี 
3) ตระหนักถึงดิจิตอล (Digitally aware) 4) ความร่วมมือ (Collaborative) จะต้องท างานร่วมกันใน
การ ใช้ประโยชน์จากโอกาสในโลกดิจิตอล 5) เปิดรับความคิดใหม่ (Open to new ideas) มีการ
ค้นหา และแนะน าความคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรม 6) ยินดีที่จะรับความเสี่ยง (Willing to take risks) 
มีความสามาระตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว กล่าลองเสียงสิ่งใหม่ ๆ 7) เตรียมที่จะล้มเหลว (Prepared to 
fail)  
 10. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Contributor (2017)  
  Contributor (2017) ได้กล่าวถึงทักษะที่จ า เป็นส าหรับผู้ น าดิจิตัล ในปัจจุบัน  
1) การสื่อสาร Communication การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่แข็งแกร่ง 2) วิสัยทัศน์ (Vision)  
3) ความรู้ดิจิตอล Digital Literacy 4) กลยุทธ์ (Strategy) 5) นวัตกรรม (Innovation)  
 11. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Hood (2017)  
  Daniel Hood (2017) กล่าวถึง 10 ทักษะส าหรับผู้น าดิจิตอลที่น าบริษัทไปสู่อนาคต  
1) วิสัยทัศน์ (Vision) การท างานจะไม่ประสบความส าเร็จถ้าขาดวิสัยทัศน์ 2) กระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) การเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้ชุดทักษะ ชุดเครื่องมือ และความคิด 3) การสื่อสาร
(Communications) การสื่อสารเป็นสิ่งที่ท้าทาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย และความสามารถในหารเข้าใจวิสัยทัศน์ 4) การท าให้เข้าใจง่าย (Simplification) โดย
การใช้กราฟิค หรือการสื่อสารที่เข้าใจง่าย 5) การก ากับดูแล (Governance) รักษาความส าเร็จให้
คงไว้ 6) การบรรจบกัน (Convergence) 7) การสร้างทีม (Team building) สร้างทีมงานร่วมกัน  
มีความสามารถในการพัฒนาทีมงาน 8) สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน (Peer relationships)  
มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนนอกอาชีพ มีกลุ่มเพื่อน 9) นวัตกรรม (Innovation) เข้าใจ
กระบวนการนวัตกรรม 10) ทักษะทางเทคนิค (Technical) 
 12. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Kane (2017)  
  Kane (2017) กล่าวถึง ลักษณะทั่วไปของผู้น าดิจิตอลที่ดีที่สุด  1 ) มีวิสัยทัศน์  
(direction) มีทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 2) มีความอย่างรู้อยากเห็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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(Innovation) 3) การท างานให้ส าเร็จ  (Execution) 4) การท างานร่วมกันอย่างข้ามขอบเขต 
(Collaboration) 5) ผู้น าแรงบันดาลใจ (Inspiration Leadership) 6) การตัดสินใจทางธุ รกิจ 
(Bussiness judgment) 7) การสร้างความสามารถพิเศษ (Buliding talent) 8) มีอิทธิพล (Influence) 
 13. องค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของ Sullivan (2017)  
  Lindsay Sullivan (2017) กล่าวถึงองค์ประกอบของผู้น าดิจิตอล มีดังนี้  1) ความรู้
ดิจิตอล (Digital Literacy) 2) วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Digital Vision) 3) การพูดสนับสนุน Advocacy 
4) การแสดงตน  (Presence) การแสดงตนให้ เห็นมากกว่ าการนั่ งอยู่ กับที่  5) การสื่ อสาร 
(Communication) การสื่อสารในการท างาน 6) การปรับตัว (Adaptability) 7) ตระหนักในตนเอง 
(Self-Awareness) 8) การรับรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness) เข้าใจวัฒนธรรมองค์การ 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ดิจิตอล (digital leadership) จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการ 13 แหล่งดังกล่าวนั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น
เพ่ือให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันที่เป็นกลาง ที่สะท้อนให้เห็นถึ งความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบอย่างใด
องค์ประกอบหนึ่งดังนี้ 
 1) ความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้  ใช้
สื่อความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ดิจิตอลในการพัฒนาและบริหาร (Using Digital Medie to 
Develop and Excecute The Commpany) ความเข้าใจศัพท์พ้ืนฐานดิจิตอล (An Adequate 
Understanding Of The Basic Lexicon Of Digital) ใช้สารสนเทศเทคโนโลยี .ทักษะเฉพาะทาง
ดิจิตอล (Specific digital skills) 
 2) วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ วิสัยทัศน์ 
(Vision) พัฒนาวิสัยทัศน์ดิจิตอล เป้าหมายและวิสัยทัศน์ (Map)  
 3) ความร่วมมือ (Collaboration) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ ความ
ร่ วมมือ  (Collaboration) ผู้ คนความส า เร็ จ ไม่ ได้ เกิดขึ้ น เ พียงคนเดี ยว  ( People) ส่ ง เสริม
สภาพแวดล้อมการท างานแบบรวมพลัง (Promote Collaborative Environments) ทักษะความ
ร่วมมือ (Collaboration skill) การมีส่วนร่วม (Connected) 
 จากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง  ๆ ที่มี
ความหมายเฉพาะอ่ืน ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็น
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องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้แหล่งอ้างอิง 1-13 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่
กล่าวมาข้างต้น ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 ตัวบ่งชี้ 

ภาวะผู้น าดิจิตอล 
(Digital Leader) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 

1  ความร่วมมอื (Collaboration)    /   / / /  /  / /     /   8 
2  วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision)  /     /       /   / / / / 7 
3  ความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy)  / /     /   /   / /     / 7 
4  การสื่อสาร (Communication)     /     /  /     / /   / 6 

5  นวัตกรรม (Innovation)  /                 / / /   4 

6  มีส่วนร่วม (Connected)      /     /               2 

7  สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational)           /           /   2 

8  ทักษะทางธุรกิจทีแ่ข็งแกร่ง                  /      /   2 

9  พลังของความเชี่ยวชาญ  /                         1 

10  ความเข้าใจอ านาจของเครือข่าย   /                       1 

11  ทักษะการร่วมออกแบบ (Co-Design Skills)   /                       1 

12  ทักษะสื่อสังคม    /                       1 

13  ค้นหาประสบการณ์และงานวจิัยที่นา่สนใจ   /                       1 

14  ทักษะขอ้มูล (Data Skills)    /                       1 

15  การทดสอบระบบดิจิตอล    /                       1 

16  ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)      /                     1 

17  การสร้างแบรนด (Branding)      /                     1 

18  การเติบโตอย่างมืออาชีพและการพัฒนา     /                     1 

19  มองช่องว่างทางรายได้และสภาพแวดลอ้ม      /                     1 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

 
 ตัวบ่งชี้ 

ภาวะผู้น าดิจิตอล (Digital Leader) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 

20  โอกาส (Opportunity Conclusion)     /                     1 

21  ความเรียบง่ายและให้ความส าคัญ (Simple)        /                   1 

22  ความจริง (True) ตอ้งรักในความจริง        /                   1 

23  การกระท า (Act)        /                   1 

24  พัฒนาความคล่องทางดิจิตอล          /                 1 

25  พัฒนาความสามารถใหม ่ๆ          /                 1 

26  เต็มใจทดลอง          /                 1 

27  ท าความเขา้ใจวา่เทคโนโลยีเปลี่ยนสังคม          /                 1 

28  น่าหลงไหล (Passionate)            /               1 

29  เสียสละ (Selfless)            /               1 

30  เล่นเป็นทีม (Team Player)            /               1 

31  ผู้บรรยาย (Storyteller)            /               1 

32  โปร่งใส (Transparent)            /               1 

33  มองในแง่ดี (Optimistic)            /               1 

34  ว่องไว (Agile)            /               1 

35  มีความสุข (Happy)            /               1 

36  การแก้ปัญหาและทกัษะการถาม              /             1 

37  ความกระตอืรือล้น             /             1 

38  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                /           1 

39  เข้าใจผู้อื่น (Empathy)                /           1 

40  ภูมิปัญญา (Wisdom)                /           1 

41  สะดวกสบายดว้ยเทคโนโลยี                  /         1 

42  เปิดรับความคิดใหม่ (Open to new ideas)                  /         1 

43  ยินดีที่จะรับความเส่ียง (Willing to take risks)                  /         1 

44  เตรียมที่จิล้มเหลว                 /         1 

45  กลยุทธ์ Strategy                    /       1 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

 

 
ตัวบ่งชี้ 

ภาวะผู้น าดิจิตอล (Digital Leader) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 

46  กระบวนการทางความคิด (Mindset)                      /     1 

47  การท าให้เขา้ใจง่าย (Simplification)                     /     1 

48  การก ากับดแูล (Governance)                      /     1 

49  การบรรจบกัน (Convergence)                       /     1 

50  การสร้างทีม (Team building)                     /     1 

51  สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน                      /     1 

52  ทักษะทางเทคนิค (Technical)                     /    1 

53  การท างานให้ส าเร็จ (Execution)                        /   1 

54  การสร้างความสามารถพิเศษ (Buliding talent)                        /   1 

55  มีอิทธิพล (Influence)                       /   1 

56  การพูดสนับสนุน Advocacy                          / 1 

57  การแสดงตน (Presence)                          / 1 

58  การปรับตวั (Adaptability)                          / 1 

59  ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness)                          / 1 

60  การรับรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness)                         / 1 

  รวมความถี ่ 4 8 7 5 6 11 5 7 7 5 10 8 8 89 

 

 จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร

สถานศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 60 องค์ประกอบ 

แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ขององค์ประกอบที่นักวิจัย

ส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา (ในที่นี้คือความถี่ตั้งแต่ 

5 ขึ้นไป) พบว่า สามารถคัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลได้ 4 องค์ประกอบที่จะใช้เป็น

กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual  Framework) ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 องค์ประกอบ 

ดังนี้  
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 องค์ประกอบที่ 1 ความร่วมมือ (Collaboration) 

 องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) 

 องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision) 

 องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสาร (Communication) 

 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดภาวะผู้น าดิจิตอลได้ ดังภาพที่ 2.2 

โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลการวัดภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 จากภาพที ่2.2 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความร่วมมือ 

2) ความรู้ดิจิตอล 3) วิสัยทัศน์ดิจิตอล และ 4) การสื่อสาร  

 ล าดับต่อไปผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือสังเคราะห์หาตัวบ่งชี้

ของแต่ละองค์ประกอบซึ่งเมื่อก าหนดได้ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัยเพื่อนสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ต่อไป 
 

 

 

  

ความร่วมมือ (Collaboration) 

 
ความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) 

 

การสื่อสาร (Communication) 

วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision) 

 

ภาวะผู้น าดิจิตอล 

(Digital 

Leadership) 
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2.4 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 

ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา   
 

 1. องค์ประกอบของ “ความร่วมมือ” 

  1.1 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Mc Master University (n.d.) 

   McMsater Univercity (n.d.) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ องค์ประกอบของความ

ร่วมมือ มีดังนี้ 1) แบ่งปันประสบการณ์ (Shared Experience) คือ การยอมรับวิสัยทัศน์ที่แบ่งปัน มี

การสร้างเป้าหมาย และการวางแผนการท างานร่วมกัน 2. ความรับผิดชอบ (Responsibility ) มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในทีม 3) แบ่งปันข้อมูล (Sharing information) แบ่งปันข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เข้าใจการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4) ความร่วมมือปฎิบัติตาม (Co-operation) 

มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าร่วมกัน 5) สนับสนุนนวัตกรรม (Support of innovation) มีความเชี่ยวชาญ

ที่จะส่งเสริมการท างานร่วมกัน แบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกัน 6) ชื่นชมและเคารพ (Mutual trust and 

Respect) ในทุก ๆ อาชีพ 

  1.2 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Goleman (1999) 

   Goleman (1999) อธิบายถึงผู้ที่มีทักษะความร่วมมือ ดังนี้ 1) รักษาความสมดุล

ระหว่างเป้าหมายกับการรักษาความสัมพันธ์ 2) ให้ความช่วยเหลือและการแบ่งปันทรัพยากรต่าง  ๆ 

3) ส่งเสริมมิตรภาพและบรรยากาศการท างานร่วมกัน 4) ค้นหาและสร้างโอกาสการท างานร่วมกัน 

  1.3 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Sandiago University (2003) 

   Sandiago University (2003) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ความร่วมมือ

ประสบความส าเร็จคือ 1) การสนับสนุนช่วยเหลือแบ่งปัน (contribution) คือการค้นหาข้อมูล  

การรวบรวบสารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 2) ความรับผิดชอบในการท างาน (Tasking 

Responsibility) คือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการประชุม 3) มองเห็น

คุณค่าของผู้อื่น คือรับฟังความคิดเห็นของทีม การร่วมมือกับสมาชิกในทีม และการตัดสินใจด้วยความ

ยุติธรรม 

  1.4 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Diehl (2005) 

   Diehl 2005 ความร่ วมมือ  มีองค์ประกอบดั งนี้  1 )  สิ่ งกระตุ้ น  (incentive)  

2) ความเชื่อถือไว้วางใจ (trust) 3) กล้าเสี่ยง (risk-Tasking) กล้าที่จะยอมรับความเสี่ยง 4) ความ
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มุ่ งมั่น (commitment) 5) ความเต็มใจเปลี่ยนแปลง (willingness to change) ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

  1.5 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Scouts (2006) 

   Scouts (2006) กล่าวถึง 10 ลักษณะภาวะผู้น าแบบร่วมมือ 1) แรงจูงใจที่สมดุล 

(Balanced motivations) 2 )  ไ ม่ ค วบคุ ม  (Not a control freak) 3 )  ทั กษะกา ร ถ่ า ย โ อน 

(Transferable skills) 4) ผู้น าแบบแนวนอน (Horizontal leadership) 5) สนับสนุนความเสี่ยง 

(Risk-taking is encouraged) 6) ความฉลาดทางบริบท (Contextual intelligence) 7) แบ่งปัน

ข้อมูลอย่างเปิดเผย (Openly share information) 8) แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Constructive 

conflict) 9) การแลกเปลี่ยนทางปัญญา (Intellectual thread) 10) เครือข่ายการท างานที่แข็งแกร่ง 

(Strong network) 

  1.6 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Cook & Friend (2010)  

   Friend & Cook (2010) กล่ า ว ถึ ง อ งค์ ป ร ะก อบ ข อ ง คว า มร่ ว ม มื อ  มี ดั ง นี้ 

 1) ความมุ่งมั่น (Personal Commitment) 2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 3) การมี

ปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction Process) 4) มีรูปแบบการท างานร่วมกัน 5) ความน่าพึงพอใจ 

(content) 

  1.7 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Coleman (2010)   

   Davis Coleman (2010) กล่าวถึง 10 องค์ประกอบของความร่วมมืออย่างชาญ

ฉลาด 1) ความเต็มใจที่จะร่วมมือกัน (Willingness to Collaborate) ยินดีที่จะมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือ

ผลประโยชน์ร่วมกัน 2) ความเต็มใจที่จะแบ่งปัน (Willingness to Share) การแบ่งปันความรู้ร่วมกัน 

3)  รู้วิธีแบ่งปัน (Knowing How to Share) ใช่สื่ออะไรที่เหมาะสม 4)  รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร (Knowing 

What to Share) บุคคลมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งที่พูด เพียงพอที่จะสื่อสารความหมายร่วมกัน 5) 

สร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Build Trust) ด้วยการสร้างข้อตกลง การสร้างกฎการมีส่วนร่วม  6) 

เข้าใจพลวัตของทีม (Understanding Team Dynamics) ปัจจัยที่จะประสบความส าเร็จคือทีมงาน 

และหัวหน้าโครงการ 7) เครือข่ายการท างาน (Hubs, Bridging and Networking) การเป็นศูนย์กลาง 

การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม หรือการเป็นสะพานการเชื่อมต่อ เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 

8) การให้ค าปรึกษา และการฝึกสอน (Mentoring and Coaching) 9) เปิดรับความคิดใหม่ (Open 

to New Ideas) 10) ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tools and Technology) 
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1.8 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ Phil Redmond (2017) 

   Phil Redmond (2017) กล่าวถึง 6 องค์ประกอบของความร่วมมือดิจิตอลที่ประสบ

ความส าเร็จ มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แรงจูงใจ (Motivation) 2) การสื่อสาร (Communication) 

3 ) ความหลากหลาย  (Diversity) 4 ) การแชร์  (Sharing) เช่นปฏิทินเวลา การแบ่งปันร่วมกัน 

การนัดหมายภารกิจต่าง ๆ 5) การสนับสนุน (Support) โดยการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแสดง

ความคิดเห็นในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความก้าวหน้าในทีม 6. การแก้ปัญหา (Problem-Solving)  

  1.9 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ จุฑาทิพย์ สร้างสุวรรณ (2548) 

   จุฑาทิพย์ สร้างสุวรรณ (2548) กล่าวถึงตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ มีดังนี้ 1) การมี

ส่วนร่วมและการแบ่งงาน คือการมอบความรับผิดชอบร่วมกัน 2) การมีเป้าหมายร่วมกัน การตระหนัก

และรับรู้เป้าหมายของกลุ่ม  3) การเอาใจใส่แก้ปัญหาร่วมกัน คือ แสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ไข

ปัญหาของกลุ่ม 4) การมีอ านาจควบคุมร่วมกัน 5) การรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6) การเคารพสิทธิ์ในการ

ตัดสินใจของผู้อ่ืน 7) การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร คือ การให้ข้อมูลเอกสารความรู้ สารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์กับสมาชิก 

  1.10 องค์ประกอบความร่วมมือตามทัศนะของ ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) 

   ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ (2559) กล่าวถึงองค์ประกอบของความร่วมมือ มีดังนี้ 

1) การช่วยเหลือแบ่งปัน 2) ความรับผิดชอบร่วมกัน 3) การสื่อสารและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน 4) การระดมสมองและการแก้ปัญหา ระบุความต้องการ วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผล  

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ 

ความร่วมมือ จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวมานั้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า 

ตัวบ่งชี้บางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การน าเอาตัวบ่งชี้

แสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันแต่

เรียกชื่อต่างกันที่เป็นกลาง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมตัวบ่งชี้อ่ืนที่ใช้ชื่อ

ต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อตัวบ่งชี้ใดตัวบ่งชี้หนึ่ง ดังนี้ 

  1. แบ่งปันข้อมูล (Sharing information) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ 

แบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผย (Openly share information) การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การแชร์ 

(Share) 
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  2. การแก้ปัญหา (Problem-Solving) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ การ

แก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Constructive conflict) การแก้ปัญหา (Problem-Solving) 

การเอาใจใส่แก้ปัญหาร่วมกัน ระดมสมองและแก้ไขปัญหา 

  3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ ความ

รับผิดชอบ (Responsibility ) ความรับผิดชอบในการท างาน (Tasking Responsibility) การ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบร่วมกัน 

  4. แบ่งปันประสบการณ์ (Shared Experience) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกัน

ดังนี้  แบ่งปันประสบการณ์ (Shared Experience) การแลกเปลี่ยนทางปัญญา ( Intellectual 

thread) 

  จากการก าหนดชื่อตัวบ่งชี้ 4 รายการข้างต้น และจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย

ของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 5 

โดยตัวบ่งชี้เหล่านี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ของกรอบแนวคิดเชิงทฏษฎี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัย

จะใช้พิจารณา ใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Concept 

Framework) ต่อไป 

 

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขแหล่งอ้างอิง 1-10 แทนการระบุชื่อนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิง

ดังกล่าวตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ตารางท่ี 2.2 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความร่วมมือ 

 
 ตัวบ่งชี้ความร่วมมือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 แบ่งปันข้อมูล (Sharing information)  / / /   /   / / /   7 

2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) /   /         / / / 5 

3 การแก้ไขปัญหา (Problem-Solving)         /     / / / 4 

4 มองเห็นคุณค่าผู้อื่น /  /           /   3 

5 แบ่งปันประสบการณ์  /       /           2 

6 ความร่วมมือปฎิบัติตาม  /               /   2 

7 ความมุ่งมั่น (commitment)        /   /         2 

8 ความเชื่อถือไว้วางใจ (trust)        /     /       2 

9 กล้าเสี่ยง (risk-Tasking)        / /           2 

10 แรงจูงใจท่ีสมดุล สิ่งกระตุ้น     /   /           2 

11 เครือข่ายการท างานท่ีแข็งแกร่ง          /   /       2 

12 สนับสนุนนวัตกรรม  /                   1 

13 รักษาความสมดุล   /                 1 

14 ส่งเสริมมิตรภาพและบรรยากาศการท างานร่วมกัน   /                 1 

15 ค้นหาและสร้างโอกาสการท างานร่วมกัน   /                 1 

16 ความเต็มใจเปลี่ยนแปลง        /             1 

17 ไม่ควบคุม (Not a control freak)          /           1 

18 ทักษะการถ่ายโอน (Transferable skills)         /           1 

19 ผู้น าแบบแนวนอน          /           1 

20 ความฉลาดทางบริบท          /           1 

21 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)            /         1 

22 การมีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction Process)            /         1 

23 มีรูปแบบการท างานร่วมกัน            /         1 

24 ความน่าพึงพอใจ (content)            /         1 

25 ความเต็มใจท่ีจะร่วมมือกัน             /       1 

26 รู้วิธีแบ่งปัน (Knowing How to Share)              /       1 

27 รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร              /       1 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ)  

 
 ตัวบ่งชี้ความร่วมมือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

28 เข้าใจพลวัตของทีม              /       1 

29 การให้ค าปรึกษา และการฝึกสอน              /       1 

30 เปิดรับความคิดใหม่              /       1 

31 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี             /       1 

32 แรงจูงใจ (Motivation)                /     1 

33 การสื่อสาร (Communication)                /   / 1 

34 ความหลากหลาย (Diversity)                /     1 

35 การสนับสนุน (Support)                /     1 

36 การมีส่วนร่วมและการแบ่งงาน                 /   1 

37 การมีเป้าหมายร่วมกัน                  /   1 

38 การช่วยเหลือแบ่งปัน                    / 1 

 รวมความถ่ี 6 4 3 5 10 5 10 6 7 4 60 

 

 จากตารางที่ 2.2  ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความร่วมมือ พบว่ามีตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จากความถี่ของตัวบ่งชี้ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นตัวบ่งชี้ในระดับสูง (ในที่นี้  ใช้ความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้น
ไป) ได้ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย  (Conceptual framework) 
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 แบ่งปันข้อมูล (Sharing information) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การแก้ไขปัญหา (Problem-Solving) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดภาวะผู้น าดิจิตอลได้ ดังภาพที่ 2.2 
โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล 
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ภาพที่ 2.3 โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความร่วมมือ 

 

 จากภาพที่ 2.3  แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความร่วมมือ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) แบ่งปันข้อมูล 2) ความรับผิดชอบ 3) การแก้ไขปัญหา  

 

 2. นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “แบ่งปันข้อมูล”   

  Krikelas (1983) กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูล เป็นกิจกรรมที่ความคิดเห็นข้อเท็จจริง 

และเอกสารถูกถ่ายโอนจากบุคคล หรือกลุ่ม ไปยังบุคคลอ่ืน ค ากริยาที่ใช้กันโดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึง

มุมมองของการแพร่กระจาย ได้แก่ การแพร่กระจายการให้และการให้ 

  Hendriks (2000) กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลประกอบไปด้วยสองประเด็นหลัก คือการ

ให้ข้อมูลแก่ผู้อ่ืน และการรับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล  การแบ่งปันความรู้ถือว่าเป็นการกระท า

ภายนอกโดยผู้ที่มีความรู้นั่นคือเจ้าของความรู้ การท าให้เป็นภายนอกอาจมีหลายรูปแบบเช่นการ

ประมวลความรู้ในเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออธิบายความหมายของแนวคิดในการบรรยาย 

  Burnett (2000) กล่าวว่า ลักษณะการแบ่งปันข้อมูลในชุมชนออนไลน์ เป็นกิจกรรมใน

การแบ่งปันข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้เข้าใช้งานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิกในชุมชนออนไลน์ เสนอต่อบุคคลอ่ืน โดยอ้างอิงจากข้อความเป็นหลัก มีโครงสร้างการแบ่งปัน

ข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยนข้อความ การแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชนเสมือน แสดงถึงการท างานร่วมกัน

แบบโต้ตอบ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนทางปากในสมัยก่อน กลายเป็นการ

แลกเปลี่ยนทางอิเล็คทรอนิกส์ 

  Talja (2002) กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลเป็นการก าหนดแนวคิดการแบ่งปันข้อมูล เป็น

กระบวนการสองทาง ซึ่งผู้บังคับบัญชา และผู้ ใต้บังคับบัญชา ได้รับประโยชน์จากการค้นหาของกัน

แบ่งปันข้อมูล 

ความรับผิดชอบ 

การแก้ไขปัญหา 

ความร่วมมือ 
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และกัน มีความสนใจในเป้าหมายร่วมกัน โดยเป็นความร่วมมือส าหรับบุคคล เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช้เฉพาะแค่การ

ท างานส่วนบุคคล แต่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน โดยจ าแนกประเภทของการแบ่งปัน

ข้อมูล คือ การแบ่งปันเชิงกลยุทธ์ การแบ่งปันกระบวนทัศน์ การแบ่งปันเป้าหมาย การแบ่งปันทาง

สังคม 

  Sonnenwald (2006) กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ อ่ืน  

ทั้งเชิงรุกและการท าตามค าขอร้อง ข้อมูลมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบุคลล หรือบุคคลอ่ืน และ

เป็นการสร้างการท างานร่วมกัน หรือความเข้าใจกัน 

  Li (2010) กล่าวถึง หกองค์ประกอบของการแบ่งปันข้อมูล มีดังนี้ 1) อธิบายการตัดสิน

ใน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตัดสินใจกลยุทธการจัดการ โดยพนักงานจะเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริหาร 

และยั ง เข้ า ใจภูมิหลั งของการตัดสิน ใจของผู้บริหาร และกลยุทธในการบริหาร อีกด้ วย  

2) รายงานร่วมกัน คือการที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์การจะให้ข้อมูลปรับปรุงซึ่งกันและกัน 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การในปัจจุบันโดยเป็นการแลกเปลี่ยนแบบสองทางทั้งพนักงานและ

ผู้บริหาร 3) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ร่วมธุรกิจ อาจรวมไปถึงข้อมูลภายใน และภายนอกท่ีพนักงานหรือ

ผู้บริหารแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ จุดประสงค์คือการรักษา และสร้างความสัมพันธ์

ภายนอกเพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยตรง 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

หรือผู้สนับสนุนภายนอกได้รับเชิญให้ร่วมแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของตนเองหรือข้อมูลอ่ืน ๆ 

ข้อมูลที่รวบรวมจะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพของตนเองจากมุมมองที่แตกต่างกัน

และสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เต็มใจสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรอย่างอิสระ 

5) การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ เพ่ือแก้ปัญหา 

หรือ พัฒนานวัตกรรม การให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่ วนร่ วมในการพัฒนานวัตกรรม  

6) เปิดอินเทอร์เฟส คือการเปิดเผยแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยมีอินเทอร์เฟสแบบเปิด 

รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ 

  Techopedia (2017) กล่าวถึง การแบ่งบันข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

องค์การ ผู้คน และเทคโนโลยีต่าง ๆ การแบ่งปันข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ข้อมูลที่แชร์โดยบุคคล 

ข้อมูลที่แชร์โดยองค์การ ข้อมูลที่แชร์ระหว่างเฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ อาจจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการ

แบ่งปันข้อมูลมหาศาลทั่วโลก โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะมีกฏหมายห้ามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ไม่ได้รับอนุญาต การแบ่งปันข้อมูลเป็นที่แพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโมเดลใน 
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ศตวรรษท่ี 21 การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างชาญฉลาดเป็นวิธีที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการจัดการ

องค์การ การแบ่งปันข้อมูลจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิคตภัณฑ์ และการบริการ การแบ่งปันข้อมูลช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการได้อีกด้วย เช่นการเข้าถึง

ทางด้านการเงินการธนาคาร การแบ่งปันเวชระเบียนของโรงพยาบาลเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์

สามารถตัดสินใจทางการรักษาได้ดีขึ้น 

  Johnson (2017) กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลในที่ท างาน ควรมีความโปร่งใสในการ

แบ่งปันข้อมูล โดยการแบ่งปันข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินในให้ดีขึ้น ข้ อมูลในองค์การที่

แบ่งปันควรจะถูกต้อง และเชื่อถือได้ ข้อมูลที่ไม่สมดุลจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี โดยผู้น าองค์การ

จะต้องท าข้อมูลให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และท าให้ทุกคนตระหนักถึงการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน โดย

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล การส่งเสริมการท างานร่วมกัน ลดความขัดแย้งขององค์การ 

ในองค์การควรจะมีโครงการแบ่งปันข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้สมาชิกรู้ว่าจะต้องแบ่งปันข้อมูล

กับใคร อย่างไรทั้งการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์การ และนอกองค์การ โดยอาจมีองค์ประกอบทางด้าน

กฎหมาย องค์ประกอบทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการแบ่งปันข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในทีม 

  Savolainen (2017) Professor in the School of Information Sciences, University  

of Tampere กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลและการแบ่งปันความรู้เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งมักจะใช้แทนกันได้ และเป็นกิจกรรมการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  การแบ่งปันข้อมูล เป็นการเผยแพร่

หรือ ถ่ายโอนข้อมูล แบบเห็นหน้า หรือแบบออนไลน์ เช่น เอกสารข้อมูล การอัพโหลดเนื้อหาผ่าน

ออนไลน์ การส่งข้อความอีเมล์ การโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดีย การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เป็นการ

สื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาจจะเป็นบทสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือโลกออนไลน์ การมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมของกลุ่ม หรือชุมชน การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

  ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การแบ่งปันข้อมูล” หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ในรูปแบบ ความ

คิดเห็น ข้อเท็จจริง หรือข้อความ ในรูปแบบออนไลน และออฟไลน์ มีการแบบปันข้อมูลในองค์ และ

นอกองค์การ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลกรในองค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน มี

การน าข้อมูลที่แลกเปลี่ยนมาปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ 

1) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ 2 ) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ  
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3) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอกองค์กการ 4) สร้างความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล  

5) ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน 

 3. นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ความรับผิดชอบ” 

  Cattlell (1950) กล่าวว่า ลักษณะผู้รับผิดชอบ คือ ตรงต่อเวลา พยายามท างานให้

ส าเร็จ ติดตามผลงานเสมอ ยอมรับความผิดพลาด รักษาชื่อเสียงของตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

ชอบท างานร่วมผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ รักษาค าพูด ตั้งใจท างาน พิถีพิถัน ชอบความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความอดทนอดกลั้น ไม่ชอบความโลเล พยายามท างานให้ดี มีการวางแผนการท างาน รู้จัก

ตั้งจุดหมายในการท างาน 

  Good (1973) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนที่ถือครองอยู่ โดย

บุคคลจะรับไว้เป็นงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย หรืองานในหน้าที่ที่จะต้องท าให้บรรลุความส าเร็จ โดย

มีการท าให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการอย่าง

เต็มความสามารถ ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 

  Griffin (1996) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่และข้อผูกพันขององค์กร ในการมี

หน้าที่ปกป้องและให้ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างท้ังภายในและภายนอกองค์การ 

  กรมวิชาการ (2542) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระท าของตนทั้งใน

ด้านที่เป็นผลดี และผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฎิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

  ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2553) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือ ภาระหรือพันธะผูกพันในการ 

จะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  เนื่องจากบุคคลต้องอยู่

ร่วมกันท างานในองค์การ จ าเป็นต้องปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้

ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะท าให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และช่วยให้การ

ท างานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้น าต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้

องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ถ้าในองค์กรใดมีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะท าให้เกิดผล

ดีต่อองค์กรดังนี้คือ  1) องค์กรจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ ร่วมงานและผู้ อ่ืน  

2) การปฏิบัติงานจะพบความส าเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 3) ท าให้เกิดความเชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย  4) องค์กร 
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เกิดความมั่นคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน 5) องค์กรประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความ

เป็นปึกแผ่นและมั่นคง 6) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

  ชุติมา ไชยสิทธิ์ (2554) การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ  

เพียรพยามยามที่จะประสบความส าเร็จในงานทีท า รวมถึงการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท า

ของตนเอง พร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไขการกระท าของตนเองให้ดีขึ้น 

  สุธิดา พินิชกิจโกศลกุล (2556) ให้ความหมายของความรับผิดชอบ คือ ความรับผิดชอบ

ที่บุคคลแสดงออกถึงการท าหน้าที่ของตน และงานที่ ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่   

มีความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และกระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน หรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของการ

กระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีผลเสีย พยายามท าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึง การท างานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย ด้วย

ความเพียรพยายามเอาใจใส่ ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน โดยมีการยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของ

ตนเอง และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้  ดังนี้  

1) ท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 2) ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่  

3) ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน 4) ยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง 5) พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น   

 4. นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “การแก้ไขปัญหา” 

  Souillard & Kerr (1990) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเป็นเกมทางสติปัญญา และกิจกรรม

การสื่อสาร โดยผู้แก้ปัญหาจะต้องมีความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และ

ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยดารสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญา เพ่ือประเมินผลการ

แก้ปัญหา ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ 

  Mayer & Wittrock (1996) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเป็นกระบวนการที่มุ่ ง ไปสู่

เป้าหมายการแก้ไขปัญหา เมื่อผู้แก้ไขปัญหายังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน การแก้ปัญหาจะ

ปรากฏในระบบความคิดของผู้แก้ปัญหา โดยสามารถพบได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้แก้ไข

ปัญหา โดยมีกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิดของผู้แก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาเป็น

การมุ่งสู่เป้าหมาย และเป็นทักษะเฉพาะตัว 

  Kreitner (2005) กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาของผู้น าว่า ถึงแม้ผู้น าจะมีความสามารถใน

การแก้ปัญหา แต่ก็ต้องมีกระบวนการแก้ปัญหา คือ การระบุถึงปัญหา การสร้างทางเลือกในการ
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แก้ปัญหา การเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา และการน าแนวทางแก้ปัญหาไปใช้ และการประเมินผล

การแก้ปัญหา  

  Llopis (2013) กล่าวว่าการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้น าต้องท า เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ผู้น าจะต้องกล้าหาญพอที่จะรับมือกับปัญหาเหล่านั้น ผู้น าที่ดีท่ีสุดคือนักแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยมีความ

อดทนที่จะย้อนกลับมามองปัญหา และมองภาพรวมกว้าง ๆ ภายนอกปัญหา ผู้น าจะมองปัญหาเป็น

เครื่องมือในเชิงกลยุทธ เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  Smart S.M.E. (สมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้า) (2559) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ท า

ธุรกิจประสบความส าเร็จต้องพบกับปัญหามากมาย ก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สิ่งส าคัญคือคุณ

ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะจัดการงานคนเดียวหรือมีทีมงานขนาดใหญ่ ทักษะที่

ส าคัญจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1) เป็นมืออาชีพอยู่ตลอดเวลา จะท าให้คุณได้รับ

ความเคารพ นับถือจากลูกค้า รวมไปถึงสมาชิกในทีม 2) มองภาพรวมอยู่เสมอเพ่ือให้ธุรกิจบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้ประเด็นปัญหาในแต่ละวันที่เกิดขึ้น และแก้ไขในส่วนที่เป็นไปได้ก่อน 3) แก้ปัญหา

ให้เร็วที่สุด ควรระดมสมองภายในทีมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข จะท าให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขาได้รับ

การช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเพ่ิมความผูกพันภายในทีม  4) เก็บข้อมูล การแก้ปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพคือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้มากที่สุด และน าข้อมูลมาใช้

วางแผน แก้ปัญหา 5) คิดบวก มองปัญหาเป็น “โอกาส” ผู้น าเปิดโอกาสให้ทุกคนภายในทีมได้มีส่วน

ร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 6) ดูผลลัพธ์ที่ได้ ผู้น าที่ดีจะให้ความส าคัญกับสิ่งที่จะตามมาจากการ

ตัดสินใจ สามารถจัดป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าขึ้นได้ในอนาคต  

  สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2553) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา เป็นความสามารถในการเปลี่ยน

ด้านลบให้เป็นด้านบวก กล่าวคือ เป็นการใช้สมองในการ คิด เรียนรู้และยังเป็นกระบวนการลดความ

เบี่ยงเบน (ด้านลบ) ของปัญหาให้เป็นวัตถุประสงค์(ด้านบวก) และลด ความเบี่ยงเบน (ด้านลบ)  

ของสาเหตุให้เป็นเป้าหมาย (ด้านบวก) โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่างต่อเนื่องกัน ผู้แก้ปัญหา

ต้องพยายามปรับปรุงตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เรา 

คาดหวังเพ่ือให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  วรรณา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคือกระบวนการหรือขึ้นตอนที่

ผ่านการคิด โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ในการขจัดอุปสรรค์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
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  จินดาอร เจิ้นสว่าง (2555) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาคือพฤติกรรมใกล้เคียงกับการ

ปรับตัว (Adjustment) ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาตอบสนองทุกอย่างต่อสิ่งแวดล้อม และความต้อวการ

ภายในร่างกาย หรือหมายถึงการที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่าง  ๆ ใน

สิ่งแวดล้อมของเขา เป็นวิธีการที่มีจุดมุ่งหมาย เน้นไปทางความคิด และพฤติกรรมของบุคคล ที่ใช้ใน

การจัดการ กับการแก้ปัญหาเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างสิ่งกระตุ้นความเครียดกับความสามารถที่จะ

จัดการกับสิ่งนั้น และต้องอาศัยระยะเวลาในการตอบสนองกับสิ่งกระตุ้น 

  ภัทรี สุรโจรน์ประจักษ์ (2558) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางสติปัญญา

ของบุคคลในการคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบ มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการที่จะท าให้ปัญหาหรืออุปสรรค์ที่

ขัดขวางไปสู่เป้าหมายหมดไป ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จคามคาดหวัง 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้  “การแก้ไขปัญหา” หมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ด้วยการมองภาพรวมของปัญหา  

มีการระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และมองปัญหาในเชิงกล

ยุทธเพ่ือการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 2) มองภาพรวมของปัญหาเพ่ือจับประเด็นปัญหา 

3) ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา 4) มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว  

5) มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 

 

ตารางท่ี 2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ความร่วมมือ 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี  
1. การแบ่งปันข้อมูล 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ในรูปแบบ ความ
คิดเห็น ข้อเท็จจริง หรือข้อความ ใน
รูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ มี
การแบบปันข้อมูลในองค์การ และ
นอกองค์การ โดยอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลกรในองค์การเพ่ือให้บรรลุ 

1) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์  
2) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายใน
องค์การ 
3) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอก
องค์การ  
4) สร้างความร่วมมือของ
บุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล   
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี  
 วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน มีการ

น าข้อมูลที่แลกเปลี่ยนมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การ และ
พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

5) ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการ
ท างาน 
 

2. ความรับผิดชอบ พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึง การ
ท างานให้บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ด้วยความเพียรพยายาม
เอาใจใส่ ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน โดย
มีการยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนจาก
การกระท าของตนเอง และพร้อมที่
จะแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  

1) ท างานอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
2) ปฏิบัติงานด้วยความเพียร
พยายามเอาใจใส่ 
3) ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน  
4) ยอมรับผลจากการกระท าของ
ตนเอง 
5) พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี
ขึ้น 

3. การแก้ปัญหา พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 
ด้วยการมองภาพรวมของปัญหา 
มีการระดมสมองของทีมงานในการ
แก้ไขปัญหา มีการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว และมองปัญหาในเชิงกล
ยุทธเพื่อการปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเนื่อง  

1) มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 
2) มองภาพรวมของปัญหาเพ่ือ
จับประเด็นปัญหา  
3) ระดมสมองของทีมงานในการ
แก้ไขปัญหา  
4) มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว  
5) มองปัญหาเชิงกลยุทธ์  
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 
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 5. องค์ประกอบของ “ความรู้ดิจิตอล” 

  5.1  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Gilster (1997)  

    Gilster (1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่จ าเป็นต่อความรู้ดิจิตอล 4 ประการคือ 

1) การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (Internet searching) 2) การเข้าถึงและใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์ 

(Hypertext navigation) 3) ความรู้ เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (knowledge assembly)  

4) การประเมินเนื้อหาสารสนเทศ (Content evaluation) 

  5.2  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Eshet. (2004) 

    Eshet (2004) ได้ท าการวิจัยในประเทศอิสราเอล กล่าวถึง  ทักษะส าคัญของ

ความรู้ดิจิตอล ส าหรับพนักงานในศตวรรษท่ี 21 St Centuty ประกอบไปด้วย 1) ทักษะการเห็นภาพ 

(Photo-Visual Literacy) 2) ทักษะสารสนเทศ (Information Literacy) 3) ทักษะสังคมและอารมณ์ 

(SocioO-Emotional Literacy) 4) ทักษะการสร้าง (Reproduction Literacy) 5) ทักษะการแตก

แขนง (Brancing Literacy) 

  5.3  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Aviram & Eshet-Alkalai (2006) 

    Aviram & Eshet-Alkalai (2006) กล่ า ว ว่ า  คว ามรู้ ดิ จิ ต อล  เป็ นกา ร ร วม

องค์ประกอบ ใน 3 เรื่อง คือ 1) เทคนิคกระบวนการในการท างานกับเทคโนโลยี 2) ความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องดิจิทัล 3) ทักษะทางด้านอารมณ์และทางสังคม (Emotional-social skills)  

  5.4  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Martin (2008)  

    Martin (2008) ได้ก าหนดองค์ประกอบของความรู้ดิจิตอล มีดังนี้ 1) สมรรถนะ

ดิจิตอล (Digital transferable) 2) การใช้งานดิจิตอล (Digital Usage) 3) การถ่ายโอนดิจิตอล 

(Digital transferable) 

  5.5  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Cornell University, Cornell 

Information Technologies (2009) 

    Cornell University (2009) กล่าวถึงความรู้ดิจิตอลในแง่มุมของการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยว่า มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความสามารถในการค้นหาและประเมิน 2) การใช้ประโยชน์ 

3) แบ่งปัน มีการแบ่งปันร่วมกัน 4) สร้างเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต  

  5.6  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Hague & Payton (2010) 

    Hague & Payton (2010) น าเสนอองค์ประกอบของความรู้ดิจิตอล ไว้ว่า 1) 

ทักษะการท างานในหน้าที่ (Funtional Skill) 2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 3) การคิดอย่างมี
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วิจารณญาณและการประเมินผล (Critical Thinking and Evaluation) 4) ความเข้าใจทางสังคมและ

วัฒนธรรม 5) การร่วมมือ (Collaboration) 6) ความสามารถในการค้นหาและเลือกข้อมูล 7) การ

สื่อสารที่มีประสิทธิผล 8) ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  5.7  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Joint Information System 

Committee  (2014) 

    JISC (2014) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล ว่า 1) การรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy) 2) การสื่อสารและการท างานร่วมกัน (Communication and collaboration)  

3) การจัดหาอาชีพและเอกลักษณ์ (Caree and Identity Management) 4) การรู้สาระสนเทศและ 

ICT (ICT Literacy) 5) มีทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 6) วิชาการดิจิตอล (Digital Scholaship)  

7) การรู้สารสนเทศและการสืบค้น และแบ่งปันสารสนเทศ (Information literacy) 

  5.8  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Belshaw. (2017) 

    Doug Belshaw (2017) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ 8 ประการ ของความรู้ดิจิทัล 

ดังนี้ 1) รู้วัฒนธรรม ( Cultural ) 2) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive ) รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์

ซอฟต์แวร์  และอิน เทอร์ เฟสต่ า ง  ๆ  3) ความสร้ า งสรรค์ (Constructive ) 4)  การสื่ อสาร 

(Communicative ) เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ และสามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล  

5) มั่นใจ (Confident) การสร้างชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจ 6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

การท าสิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์ และควรมีความคิด

สร้างสรรค์ในการค้นหา และแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 7) วิจารณญาณ (Critical) 8) Civic การใช้ดิจิตอลจัด

ระเบียบตนเอง การปฏิบัติตามความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาของบุคคลในสังคม 

  5.9  องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ Jenkins (2017)                 

    Henry Jenkins แบ่งองค์ประกอบของความรู้ดิจิตอลไว้ว่า 1) การใช้ (Use)  

คือทักษะรวมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 2) การเข้าใจ (Understand) 

คือทักษะที่ช่วยในการคิด วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ สื่อดิจิตอล ทท าให้เข้าใจถึงบริบทต่าง  ๆ 

ที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศและความรับผิดชอบต่อความเป็น

เจ้าของ 3) การสร้างสรรค์ (Create) หมายถึงทักษะการผลิตหรือสร้างเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีที่

หลากหลาย อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยใช้ความหมายหลากหลายของสื่อดิจิตอลเป็น

เครื่องมือ และในปี 2015 ยังเพ่ิมอีกทักษะคือ 4) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)    
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  5.10 องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ บงกช ทองเอี่ยม (2560) 

    บงกช ทองเอ่ียม (2560) ได้กล่าวถึงความรู้ดิจิตอล ประกอบด้วย 1) การ

สร้างสรรค์ ค้นหาวิธีการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจผ่านสื่อดิจิตอล สร้างสื่อดิจิตอล

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศดิจิตอล สร้าง

สารสนเทศดิจิตอลที่สามารถสะท้อนกลับเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน 2) การใช้ ประกอบไปด้วย ความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเลือกสื่อดิจิตอลส าหรับสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถปฏิบัติการกับเทคโนโลยีอย่างเข้าใจ 3) ความเข้าใจ 

ประกอบด้วย คิดวิเคราะห์แยกแยะ ประเมินสื่อดิจิตอลว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สามารถน ามาใช้ต่อ

การศึกษา มายาทและความรับผิดชอบต่อการสื่อสารผ่านดิจิตอล เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ

ดิจิตอล 

  5.11 องค์ประกอบความรู้ดิจิตอลตามทัศนะของ ส านักงาน ก.พ. (2560) 

    ส านักงาน ก.พ. (2560) ได้กล่าวถึงความรู้ดิจิตอลคือทักษะการน าเครื่องมือ 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 

และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนาการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบที่ต้องครอบคลุมในความสามารถ 4 มิติ คือ 1) การใช้ Use 2) เข้าใจ 

(Understand) 3. การสร้าง (create) 4. การเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีทักษะอีก 9 ด้าน คือ 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต 3) การใช้งานเพ่ือ

ความมั่นคงปลอดภัย 4) การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 6) การใช้

โปรแกรมการน าเสนองาน 7) กาใช้โปรแรมสร้างสื่อดิจิตอล 8 ) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์  

9) การใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ  

ตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล (digital literacy) จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการ 11 แหล่งดังกล่าว

นั้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าตัวบ่งชี้บางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น

เพ่ือให้การน าเอาตัวบ่งชี้แสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวบ่งชี้ที่มี

ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันที่เป็นกลาง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและ

ครอบคลุมตัวบ่งชี้อ่ืนที่ใช้ชื่อต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อตัวบ่งชี้ใดตัวบ่งชี้หนึ่งดังนี้ 
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  1. การใช้ดิจิตอล (Digital Usege) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ การใช้งาน

ดิจิตอล (Digital Usage) การใช้ (Use) การใช้ประโยฃน์  เทคนิคกระบวนการในการท างานกับ

เทคโนโลยี ใช้ดิจิตอลจัดระเบียบตนเอง 

  2. การประเมินเนื้อหา (Content evaluation) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกัน

ดังนี้ การประเมินเนื้อหา ความสามารถในการค้นหาและประเมิน  

  3. เข้าใจดิจิตอล (Understand) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ เข้าใจ

ดิจิตอล ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล ความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจ ICT การสืบค้น

จากอินเทอร์เน็ต (Internet searching) 

  4. การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกัน

ดังนี้  การรู้สารสนเทศ การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ( Internet searching) การประเมินเนื้อหา

สารสนเทศ (Content evaluation)  

  5. ทักษะสังคมและอารมณ์ (Socio-Emotional Literacy) มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมาย

เหมือนกันดังนี้ ทักษะสังคมและอารมณ์ ความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรม 

  จากการก าหนดชื่อตัวบ่งชี้ 5 รายการข้างต้น และจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย

ของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์โดย

ตัวบ่งชี้เหล่านี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ของกรอบแนวคิดเชิงทฏษฎี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะใช้

พิจารณา ใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Concept Framework) 

ต่อไป 

 

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขแหล่งอ้างอิง 1-12 แทนการระบุชื่อนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิง

ดังกล่าวตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางท่ี 2.4 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล 

 
 ตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

1  เข้าใจดิจิตอล (Understand) /  /   / / / / / / 8 
2  การใช้ดิจิตอล (Digital Usage)   / / /   / / / / 7 
3  การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) /    / / /     4 
4  ทักษะสังคมและอารมณ์   / /   /      3 
5  การสร้างสรรค์ (Create)       /   /  / 3 
6  การสื่อสาร (Communication)      / / /    3 
7  การเข้าถึง (Access) ดิจิตอล /          / 2 
8  ความสร้างสรรค์ (Constructive)         /  /  2 
9  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

ประเมินผล 
     /  /    2 

10  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)       / /     2 
11  การร่วมมือ (Collaboration)       / /     2 

12  การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)        /  /   2 

13  ทักษะการเห็นภาพ   /          1 

14  ทักษะการสร้าง (Reproduction Literacy)   /          1 

15  ทักษะการแตกแขนง (Brancing Literacy)  /          1 

16  สมรรถนะดิจิตอล (Digital transferable)     /        1 

17  การถ่ายโอนดิจิตอล (Digital transferable)    /        1 

18  การแบ่งปัน      /       1 

19  ทักษะการท างานในหน้าท่ี       /      1 

20  การจัดหาอาชีพและเอกลักษณ์        /     1 

20  การจัดหาอาชีพและเอกลักษณ์        /     1 

21  ทักษะการเรียนรู้ ( Learning Skill)        /     1 

22  วิชาการดิจิตอล ( Digital Scholaship )        /     1 

23  รู้วัฒนธรรม ( Cultural )         /    1 

24  มั่นใจ (Confident)         /    1 

 ความถี่รวม 3 4 3 3 3 9 9 7 4 3 4 52 
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จากตารางที่ 2.4  ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ความรู้ดิจิตอล พบว่ามีตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี (theoretical 
framework) จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ของ
ตัวบ่งชี้ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นตัวบ่งชี้ ในระดับสูง (ในที่นี้ใช้ความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้ 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจดิจิตอล (Understand) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้ดิจิตอล (Digital Usage)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy)  
 จากตัวบ่งชี้ข้างต้น สามารถสร้างโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล ดังภาพที่ 2.4 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2.4 โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) 

 

 จากภาพที่ 2.3  แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) ความเข้าใจดิจิตอล 2) การใช้ดิจิตอล 3) การรู้สารสนเทศ  
 6. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “เข้าใจดิจิตอล”  
  Alex Lemon (2017) กล่าวว่า ความเข้าใจดิจิตอลคือความสามารถในการเข้าใจความ
จริงที่ทีผลกระทบต่อชีวิตเรา ซึ่งต่างจาก ทักษะด้านดิจิตอล เช่น ผู้มีทักษะดิจิทอลสามารถซ้ือสินค้าใน
เว็บออนไลน์ได้ แต่ความเข้าใจดิจิตอลท าให้เรารู้ว่า สามารถใช้สิทธิของผู้บริโภคในอินเทอร์เ น็ตได้ 
Doteveryone Martha Lane Fox ได้ กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ ในสภา ความเข้าใจแบบดิจิทัลช่วยให้
ผู้คนปรับตัวเข้ากับตั้งค าถามและก าหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตน ามาสู่
โลกของเรา ความเข้าใจดิจิตอลเป็นรากฐานของความเป็นธรรม การตระหนักถึงความเข้าใจดิจิตอล 
รวมไปถึงการพัฒนาพนักงานให้เข้าใจในการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล รวมไปถึงความเข้าใจใน
กฎหมายของดิจิตอลภายในอนาคตข้างหน้า 

เข้าใจดิจิตอล 

การใช้ดิจิตอล 

การรู้สารสนเทศ 

ความรู้ดิจิตอล 
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  ISTE (2007) กล่าวว่า ความเข้าใจดิจิตอลคือความเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้เราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่เราท าและพบ  ในโลก
ออนไลน์ คือทักษะที่จ าเป็นที่เราต้องเริ่มสอนลูก ๆ ของเราทันทีที่พวกเขาออนไลน์ ความเข้าใจรวมถึง
การตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ความเชื่อและความรู้สึกของเรา
เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราอย่างไร ความเข้าใจยังเตรียมเราให้พร้อมส าหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ในขณะที่
เราพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคลและส่วนรวม ส าหรับการค้นหาประเมินและมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารร่วมมือและแก้ปัญหา 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559) ความเข้าใจดิจิตอล 
หมายถึงทักษะที่ช่วยในการคิด วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ สื่อดิจิตอลจนท าให้เข้าใจในบริบท 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ การพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศ และความรับผิดชอบต่อ
สิทธิความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในสังคมดิจิตอล 
  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “ความเข้าใจดิจิตอล (Understand)” 

หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข้าใจและตระหนักถึงบริบทของโลกดิจิตอลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มี

ความเข้าใจโลกดิจิตอล มีความรู้ในกฎหมายดิจิตอล และมีการใช้งานดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม  

ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล 2) รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกดิจิตอล 3) ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล 4) รู้กฎหมายดิจิตอล 5) ใช้ดิจิตอลอย่างมี

จริยธรรม 

 7. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “การใช้ดิจิตอล 
  วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2560) กล่าวว่า การใช้ดิจิตอลคือความสามารถในการใช้อุปกรณ์
และสื่อดิจิตอลรวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกภายนอก 
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2559) ให้ความหมายการใช้
ดิจิตอล หมายถึงทักษะมวลรวมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ตั้งแต่พ้ืนฐาน 
เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไปถึงเทคนิคการใช้ความรู้ขั้นสูงส าหรับการเข้าถึงและใช้
ความรู้ เช่นการใช้โปรแกรมค้นหา รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติงค์ 
  Wenger McDemott & Snyder (2002) การใช้ดิจิตอลเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้
สมรรถนะดิจิตอล การใฃ้จะเป็นไปตามความต้องการตามสถานการณ์ รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหา 
การบรรลุผลความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ 
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  ISTE (2007) กล่าวว่า การใช้ดิจิตอลคือความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการมี
ส่วนร่วมกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่อยู่ภายใต้ “การใช้” มีตั้งแต่
ความรู้ทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมประมวลผลค าเว็บ
เบราว์เซอร์อีเมลและเครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ จนถึงความสามารถที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นส าหรับการเข้าถึงและ
ใช้ทรัพยากรความรู้เช่นเครื่องมือค้นหา และฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นคลาวด์
คอมพิวติ้ง 
  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การใช้ดิจิตอล” หมายถึง การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประยุกต์ใช้ความสามารถทางดิจิตอลในการบริหารจัดการ โดยมีการ
สื่อสารสั่งงานผ่านช่องทางดิจิตอลกับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ระบบดิจิตอลในการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจหน่วยงาน ตลอดจนใช้ดิจิตอลในการติดต่องานระหว่างหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย มีการสร้างชุมชนออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ 
ได้แก่ 1) ใช้ดิจิตอลในการท างาน 2) ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน 3) ใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ 4) 
ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน 5) ใช้ดิจิตอลติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
 8. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของ การรู้สารสนเทศ  
  American Library Association (1989) (อ้างใน ธิดา แซ่ซัน, 2559) ให้ความหมาย 
ผู้ที่มีการรู้สารสนเทศคือบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถตระหนักรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สารสนเทศมีความจ าเป็น 
และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  
ผู้รู้สารสนเทศมีความสามารถในการเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร และได้รับการเตรียมเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะต่าง ๆ ส าหรับการรู้สารสนเทศมีดังนี้ 1) ความสามารถในการรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่
จะใช้ประโยชน์ 2) ความสามารถในการรู้ว่าจะไปหาสารสนเทศได้ที่ไหน 3) ความสามารถในการค้น
คืน (retrieve) สารสนเทศ 4) ความสามารถในการแปลความหมาย การจัดระเบียบ และการ
สังเคราะห์สารสนเทศ 5) ความสามารถในการใช้ประโยชน์และการสื่อสารสารสนเทศ 
  Association of College and Research Libraries [ACRL] (2000) ให้ ความหมาย
การรู้สารสนเทศ คือการที่บุคคลต้องการรู้ว่าตนต้องการสารสนเทศ และสามารถระบุแหล่งของ
สารสนเทศ และประเมิลว่าสารสนเทศนั้นดีหรือไม่ดี และสามารถน าสารสนเทศไปใช้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีทักษะในการทราบว่าตนเองต้องหารสารสนเทศใด สืบค้นได้ที่ไหน การวิเคราะห์
สารสนเทศอย่างไร สามารถน าสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  The Partnership (2013) ให้ความหมายของการรู้สารสนเทศ คือความสามารถในการ
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การประเมินสารสนเทศได้อย่างมี
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วิจารณญาณ และเหมาะสม การใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ แก้ปัญหา สามารถจัดการ
สารสนเทศจากแหล่งที่มาหลากหลาย และเข้าใจจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
  อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ให้ความหมายของการรู้สารสนเทศ คือการรู้ถึงความจ าเป็น
ของสารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสาร) การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเจตคติน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การรู้สารสนเทศจึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ส าคัญของบุคคล การรู้สารสนเทศต้อง
อาศัยความสามารถในการเข้าถึง ประเมิน และการใช้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศจึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการสร้างคุณลักษณะให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้  มีความคิ ดวิเคราะห์ มีความสามารถ 
ด้านสารสนเทศ และช่วยให้บุคคลเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความสามารถใน
การเข้าถึงสารสนเทศ 2) ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ 3) ความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 
  นฤมล  รื่นไวย์ (2552) ให้ความหมายการรู้สารสนเทศ คือทักษะที่จ าเป็นในการค้นหา 
เข้าถึง การวิเคราะห์และการน าสารสนเทศไปใช้ ค า ๆ นี้เกิดจากการหลั่งไหลของสารสนเทศผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่ท าให้ผู้ใช้ หรือค้นคว้าสารสนเทศ รู้สึกว่าจากสารสนเทศที่ท่วมท้น ท าให้มีความจ าเป็น
ในการที่ผู้ ใช้สารสนเทษ จะมีการคิดเชิ งวิเคราะห์ (Critical Skill) ทั้งรูปแบบ และเนื้อหาของ
สารสนเทศ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นความจริง น่าเชื่อถือไว้ใจได้ และสามารถน าไปใช้ได้อย่าง  
มีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ในตัวคน น าไปต่อยอดให้กลายเป็นความรู้ใหม่ ๆ 
  จันทิมา เขียวแก้ว (2556) ได้สรุปการรู้สารสนเทศไว้ว่า การรู้ถึงความจ าเป็นของ
สารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสาร) ทักษะในความรู้ความต้องการสารสนเทศ และระบุสารสนเทศที่ต้องการ
ทักษะในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ ได้แก่การสืบค้น/การค้นคืนสารสนเทศ โดยสามารถ
ก าหนดค าค้น ใช้กลยุทธในการสืบค้น และการปรับปรุงการสืบค้นได้ การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ  
การตีความและท าความเข้าใจสารสนเทศ  การประเมินความน่าเชื่อถือ และความเกี่ยวข้องของ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปการ
อ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการแก้ไขปัญหา และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ 
การสังเคราห์ความรู้ใหม่ การใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามจริยธรรมและกฎหมาย และการพัฒนา
เจตคติ น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ชุติมา สัจจานันท์ (2561) ได้ก าหนดหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ดังนี้ 
คือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดการ การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทกัษะสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นผู้เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิตอล 
  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การรู้สารสนเทศ” หมายถึง ความรู้

ความสามารถและทักษะของผู้บริหารในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินและใช้สารสนเทศที่ค้นมาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้

อย่างรอบคอบ จัดการสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วยความ รวมไปถึงการส่งเสริม

สภาพแวดล้อมบรรยากาศแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประกอบด้วย 5 

พฤติกรรมบ่ งชี้  ได้แก่  1) เข้ าถึ งข้อมูล  สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้น ได้   

2) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ 3) ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ  

4) จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 5) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล 

 
ตารางท่ี 2.5 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของความรู้ดิจิตอล  

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
เข้าใจดิจิตอล  
 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงบริบท
ของโลกดิจิตอลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล 
รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ร่วมงานให้มี
ความเข้าใจโลกดิจิตอล  
มีความรู้ในกฎหมายดิจิตอล และมี
การใช้งานดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม  

1) เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล 
2) รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกดิจิตอล  
3) ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจ
ดิจิตอล  
4) รู้กฎหมายดิจิตอล  
5) ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
2. การใช้ดิจิตอล  
 

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประยุกต์ใช้ความสามารถ
ทางดิจิตอลในการบริหารจัดการ 
โดยมีการสื่อสารสั่งงานผ่าน
ช่องทางดิจิตอลกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ใช้ระบบดิจิตอลในการกระตุ้นให้
เกิดความสนใจหน่วยงาน ตลอดจน
ใช้ดิจิตอลในการติดต่องานระหว่าง 
หน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของงานที่ได้รับมอบหมาย มีการ
สร้างชุมชนออนไลน์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) ใช้ดิจิตอลในการท างาน 
2) ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน  
3) ใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่ง
การ 
4) ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความ
สนใจหน่วยงาน  
5) ใช้ดิจิตอลติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

3. การรู้สารสนเทศ  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ของผู้บริหารในการเข้าถึง
สารสนเทศด้วยดิจิตอล ประเมิน
และใช้สารสนเทศที่ค้นมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
พิจารณาสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้
อย่างรอบคอบ จัดการสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ รวมไปถึงการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมบรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้สารสนเทศ น าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบ
ดิจิตอล และประเมินผลข้อมูล
นั้นได้  
2) คิดวิเคราะห์อย่างมี 
วิจารญาณในการเลือกใช้
สารสนเทศ 
3) ใช้สารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ  
4) จัดการสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
5) ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ดิจิตอล 
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 9. องค์ประกอบของ “วิสัยทัศน์ดิจิตอล” 

  9.1  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล ตามทัศนะของ Hallinger & Murphy (1985) 

    Hallinger & Murphy (1985) ได้ก าหนดองค์ประกอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นการก าหนดกรอบขอบเขต

ของงานที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกียวข้องกับงานวิชาการและสร้างความเข้าใจในภารกิจ

ดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2) การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 3) การสื่อสารเป้าหมายของ

โรงเรียน 4) การจัดการด้านการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการทีเกียวข้องกับการดูแล ส่งเสริม

และสนับสนุนการสอนของครูการเรียนของนักเรียน และการประสานงานการเรียน  การสอน  

5) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 6) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

  9.2  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Braun. (1991) 

    Braun (1991) ได้ก าหนดมิติของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็น 3 ด้าน 

คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulated Vision) ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว

น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

(Articulated Vision) คือ การท าให้สมาชิกในองค์กรทุกคนรับรู้และเข้าใจตรงกัน 3) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ (Operational Vision) การท าให้วิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จ บรรลุในอนาคตที่ปรารถนา 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงองค์กรให้มีความเป็นเลิศ  

  9.3  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ McEwan (1998)   

    McEwan (1998) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ทีมีประสิทธิผลว่า ประกอบด้วย องค์ประกอบ 

6 ด้าน คือ 1) การก าหนดเป้าหมายด้านวิชาการอย่างชัดเจน  การจัดการทีมงาน 2) การสร้าง

วัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอือต่อการเรียนรู้ 3) การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน์ 4) การตั้งความ

คาดหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน 5) การพัฒนาครูให้เป็นผู้น า 6) การสร้างและรักษาเจตคติทีดีของ

นักเรียน ทีมงาน และผู้ปกครอง 

  9.4  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Zaccaro (2004) 

    Zaccaro (2004)  กล่ าวถึ งองค์ประกอบวิสั ยทั ศน์ จะต้ องประกอบด้ วย  

การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และการสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบด้วยค าพูด การ

กระท าเพ่ือให้มองเห็นภาพในผลส าเร็จที่ต้องการ ผู้น าจะสร้างความไว้วางใจ และให้ความส าคัญกับ

ผู้ อ่ืนมากกว่าตนเอง ซึ่ งสามารถแยกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ 

ประกอบด้วย1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ ( formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (articulating)  
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3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 4) การสร้างความไว้วางใจ (trust) และ 5) การให้

ความส าคัญกับผู้อ่ืน 

  9.5  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Dubrin (2007) 

    Dubrin (2007) กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มี 3 องค์ประกอบคือ 1 ) การสร้าง

วิสัยทัศน์ (Formulate) โดยผู้บริหารต้องเตรียมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

องค์การ ก าหนดทักษะที่จ าเป้นในการด าเนินงาน การประเมินปัญหาต่าง ๆ และโอกาส รู้ว่าในอนาคต

โรงเรียนต้องการอะไร 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) สื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่า 

วิสัยทัศน์นั้นเป็นอย่างไร และวิสัยทัศน์ร่วมกันนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกคน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

(Implementing) แปรวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน แผนกลยุทธ โครงการต่าง ๆ 

  9.6  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Kebyemera (2014) 

     Kebyemera (2014) ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ดิจิตอลจะต้องมี ดังนี้  1) การ

สร้างวิสัยทัศน์ (Formulate) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

(Implementing) 4) เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) 5) ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

  9.7  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Bestterlife (2017) 

    Bestterlife (2017) กล่าวถึงผู้น าแห่งวิสัยทัศน์ดิจิตอล วัฒนธรรม และการเป็น

ผู้น าแห่งอนาคต มีลักษณะดังนี้ 1) ก าหนดทิศทาง (direction setter) เพ่ือก าหนดเป้าหมายองค์การ

ไปสู่อนาคต และต้องมีความสามรถในการจูงใจให้บุคลากรเห็นพ้องต้องกันและโน้มน าให้เกิดผล  

สู่เป้าหมายที่ดีในอนาคต 2) กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (Change agent)  ส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงใน

องค์การเพ่ือการแข่งขัน สามารถประเมินผลกระทบที่ ผลต่อองค์การและสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ

พนักงานในการตอบรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ 3) ประชาสัมพันธ์ (Spokesperson)  ผู้น าจะต้องเป็นผู้แนะน า 

เจรจาต่อรอง ประสานงานกับภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือ

ผลประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4) การสอนและชี้แนะ (Coaching)  ผู้น าจะต้องสร้าง

ทีมงาน ชี้ให้ทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ช่วยสอนให้เกิดความเข้าใจและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ 

  9.8  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ Power (2017) 

    Power (2017) กล่าวว่าผู้น าต้องมีคุณสมบัติวิสัยทัศน์ดิจิตอล ดังนี้ 1 มีการสื่อสาร

ที่ดี (Communicator) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ผู้น าที่มีความดึงดูด (charismatic leader)  

3) ผู้น าการจัดการ (Chif organizer) 4) มีความกล้าเสี่ยง (Risk-taker) 5) นักวางแผนกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการ (strategic-action plan) 
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  9.9  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) 

    ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ คือต้องมี

การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดสาระของเป้าหมาย และก าหนดวิธีการตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบไป

ด้วย 1 ) มีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์  2) ความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

3) ความสามารถในการปฏิบัติตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี  

  9.10 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอลตามทัศนะของ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้อธิบายถึง คุณลักษณะ

ของภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ให้ทุกฝ่ายยอมรับ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 4) การประเมิน

วิสัยทัศน์ 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน  

ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 4 โดยตัวบ่งชี้เหล่านี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ของกรอบแนวคิด

เชิงทฏษฎี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะใช้พิจารณา ใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบ

กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Concept Framework) ต่อไป 
 

 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขแหล่งอ้างอิง 1-10 แทนการระบุชื่อนักวิชาการหรือแหล่ง

อ้างอิงดังกล่าวตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางท่ี 2.6 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision) 

 
 ตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ดิจิตอล  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulated Vision)  / /  / / /   / / 7 

2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulated Vision)   /  / / /   / / 6 

3 ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing)   /  / / /   / / 6 

4 ก าหนดเป้าหมาย /  /    /    3 

5 การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  /  /     /   3 

6 เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model)      /   /  2 
7 การจัดการด้านการเรียนการสอน /          1 
8 ตรวจสอบความก้าวหน้า /          1 
9 เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ /          1 
10 การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีเอือต่อการเรียนรู้    /        1 
11 การตั้งความคาดหวังท่ีสูงเกี่ยวกับทีมงาน   /        1 
12 พัฒนาครูให้เป็นผู้น า   /        1 
13 การสร้างและรักษาเจตคติทีดี   /        1 
14 การสร้างความไว้วางใจ (trust)     /       1 
15 การให้ความส าคัญกับผู้อื่น    /       1 
16 ท างานเป็นทีม (Teamwork)      /     1 
17 กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (Change agent)         /    1 
18 ประชาสัมพันธ์ (Spokesperson)         /    1 
19 การสอนและชี้แนะ (Coaching)         /    1 
20 ผู้น าท่ีมีความดึงดูด charismatic leader         /   1 
21 ผู้น าการจัดการ Chif organizer         /   1 
22 นักวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ        /   1 
23 ความกล้าเส่ียง Risk-taker         /   1 
24 การประเมินวิสัยทัศน์          / 1 
 รวมความถ่ี 6 3 6 5 3 5 1 5 4 4 45 
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        จากตารางที่ 2.6  ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ วิสัยทัศน์ดิจิตอล (Vision) พบว่า มีตัวบ่งชี ้
เชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาจากความถี่ของตัวบ่งชี้ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นตัวบ่งชี้ในระดับสูง (ในที่นี้ใช้ความถ่ีตั้งแต่ 
6 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย  (Conceptual 
framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
 
   
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 โมเดลการวัดตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ดิจิตอล 
 

จากภาพที่ 2.5  แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ดิจิตอล ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน ์

 10. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของการสร้างวิสัยทัศน์ 

  Braun (1991) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือการที่ผู้บริหารสามารถสร้างภาพอนาคต

ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน จุดประสงค์ที่แท้จริงของสถานศึกษา ที่ต้องการคืออะไร โดยอาศัยการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหาร 

  Locke (1991) ให้แนวคิดการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้มาจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูล หมายถึง การสนทนาพูดคุย การรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในองค์การ และนอกองค์การ 

กระบวนการจัดกระท าข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่มี เพ่ือน าไปก าหนดวิสัยทัศน์

ของสถานศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ในเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน

องค์การ และแนวโน้มในอนาคต การถ่ายทอดวิสัยให้ออกมาชัดเจน กระตุ้นให้สมาชิกท างานเพ่ือ

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

การสร้างวิสัยทัศน์ 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ดิจิตอล 
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เป้าหมายองค์หาร การประเมินผลเป็นระยะ หมายถึงการทดสอบว่าวิสัยทัศน์สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ  

  Yukl (2002) ให้ความหมายการสร้างวิสัยทัศน์ว่า ผู้น าต้องสร้างเครือข่ายให้กับสมาชิก

ในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้น าจะต้องสนใจความคิดเห็นของคนอ่ืนโดยเฉพาะความคิด

ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากความคิดของตนเพ่ือให้ได้ความคิดใหม่ที่ดีเพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ

ร่วมกัน 

  Dubrin (2007) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือการที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมข้อมูล และ

ใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างวิสัยทัศน์ท าได้โดยการ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์การ ก าหนดทักษะที่ส าคัญในการด าเนินงาน การประเมิน

ปัญหา และการตัดสินใจเลือก โดยใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจอนาคตของโรงเรียนว่ามีภาพ เป็น

อย่างไร 

  มารศรี สุธานิธิ (2540) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถ

สร้างภาพในอนาคตของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน ว่าประสิทธิผลที่ดีที่สุดของโรงเรียนที่ต้องการอย่าง

แท้จริงคืออะไรทั้งนี้ โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหาร 

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2547) กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารในการสร้างภาพอนาคต ได้อย่างชัดเจน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง 

ของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร เวลา ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และน ามาวิเคราะห์ก าหนดภาพ

ที่พึงประสงค์ในอนาคตขององค์การ 

  จิติมา วรรณศรี (2550) กล่าวว่าการสร้างวิสัยทัศน์ คือการสร้างภาพอนาคตของ

สถานศึกษา โดยมาจากการที่ผู้บริหารมีความรู้ มีการเก็บข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งภายนอก และภายใน

สถานศึกษา รวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ผสมผสานความคิด

สร้างสรรค ์

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือ 

ขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ การรวบรวมความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน การวิเคราะห์

สภาพการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจ และตระหนักถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน และ

ศักยภาพของหน่วยงาน 

  สมัต อาบสุวรรณ (2557) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือการแสดงออกของผู้บริหาร ถึง

การเก็บรวบรวมข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลลเกี่ยวกับสิ่งที่อยากท า และสิ่งที่เป็นไปได้ 
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น ามาสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพ่ือสร้างภาพในอนาคตที่พึงปรารถนาชัดเจน คือการสังเคราะห์และ

วิเคราะห์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างภาพอนาคตขององค์การ 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การสร้างวิสัยทัศน์” หมายถึง 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงศักยภาพขององค์การ มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงาน โดยอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

ก าหนดภาพที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน สร้างภาพอนาคตขององค์การกับผู้ร่วมงาน โดยมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานถึงเป้าหมายขององค์การที่อยากท า ประกอบด้วย 5 พฤติกรรม

บ่งชี้ ได้แก่ 1) ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ 2) ใช้ดิจิตอลในรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ 

3) วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดภาพอนาคตดิจิตอลอย่างชัดเจน 4) สร้างภาพอนาคตกับผู้ร่วมงาน  

5) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานให้ยอมรับวิสัยทัศน์ดิจิตอล 

 11. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

  Sheive; & Schoenheit (1987) ได้ให้ความหมายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ว่า วิสัยทัศน์ที่

สร้างข้ึนนี้จะได้ผลจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีความสามารถในการสื่อสารและเป็นผู้มีวาทศิลป์ 

  Elliss and Joslin (1990) กล่าวถึง การเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะท าให้

บุคลากรในองค์การท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นวิธีการที่ดีท่ีสุดคือการท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุ่งไปสู้วิสัยทัศน์ คือการเปลี่ยนสภาพของวิสัยทัศน์ ส่วนบุคคลให้เป็น ส่วนรวม 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ท าให้สมาชิกในองค์การยอมรับในวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น ให้เป็นของตน ผู้น า

จ าเป็นต้องมีศิลปะในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลากรในองค์การ 

  Dubrin (2007) การเผยแพร่วิสัยทัศน์  หมายถึง ร่วมหรือการสื่อสารภาพที่ขยาย

ความคิด ความเชื่อ แนวคิดของตนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจเพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ ร่วมของ

องค์การซึ่ง เป็นที่ยอมรับของทุกคน 

  พัทนิจ โกญจนาท (2542) ได้ให้ความหมายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือการแสดงความ

คิดเห็นไว้ว่า การเผยแพร่วิสัยทัศน์ เป็นการใช้สื่อด้านต่าง ๆ ผ่านทางค าพูดสิ่งพิมพ์ และผ่านทาง

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือโน้มน้าวให้สมาชิกขององค์กรได้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ตามแนวทางวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น 

  ชลาลัย นิมิบุตร (2550) กล่าวว่าการเผยแพร่วิสัยท สน์ คือการที่ผู้บริหารสื่อสารให้คณะ

ครูมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างชัดเจน ยอมรับ และเต็มใจจะปฏิบัติงานทั้งหลายให้ 

บรรลุวิสัยทัศน์ โดยใช้ค าพูด สัญลักษณ์ การท าตนเป็นแบบอย่าง การให้รางวัล 
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  ทองใบ สุดชารี (2551) ให้ความหมายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือ ความสามารถของผู้น า

ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ให้บุคลากรขององค์การ รวมไปถึงบุคคลภายนอก ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

ในการที่จะเกิดความยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้น การเลือกใช้วิธีสื่อสารจะต้องมี  

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายนอก และ

ภายในองค์การ ให้เกิดการยอมรับวิสัยทัศน์ขององค์การ 

  สมัชชา จันทร์แสง (2558) ได้ให้ความหมายของการเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือ พฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ฟัง มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ยอมรับ และ

เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร และพฤติกรรมใน

การแสดงออกถึงการโน้มน้าวจูงใจ หรือกระตุ้นให้ผู้ตามเกิความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ อยากอุทิศตน และ

ทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเป็นพิเศษ เชื่อมั่น และยอมรับในวิสัยทัศน์ว่า สามารถบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกันได้ โดยเห็นคุณค่า และความส าคัญขององค์การ 

  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การเผยแพร่วิสัยทัศน์” หมายถึง 

พฤตกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการแพร่แพร่วิสัยทัศน์ขององค์การ โดย

ใช้ความสามารถในการสื่อสารให้สมาชิกในองค์การเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ และโน้มน้าวให้สมาชิกใน

องค์การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ จนท าให้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ในวิสัยทัศน์นั้น ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้  ได้แก่ 1) เผยแพร่วิสัยทัศน์ผ่านสื่อดิจิตอล  

2) สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล 3) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล  

4) ท าให้สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ดิจิตอล 5) จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่วิสัยทัศน์

ดิจิตอล 

 12. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

  Sashkin (1988) กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ โดยการหลอมวิสัยทัศน์

ลงในปรัชญาของสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย โครงการเพ่ือการน าไปปฏิบัติจริง และการ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกโดยการสร้างความไว้วางใจกับผู้ร่วมงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

แสดงออกถึงความชัดเจนของวิสัยทัศน์ มีความม่ันใจในตนเองและความเคารพผู้อ่ืน 

  But (1993) ได้ศึกษาพฤติกรรมของศึกษาธิการซึ่งประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ผลการวิจัย พบว่าศึกษาธิการได้ใช้พฤติกรรมในการด าเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

คือการให้มีส่วนร่วมการให้อ านาจความกล้าเสี่ยง การสื่อสารอย่างชัดเจน การสร้างความไว้วางใจ  
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การสนับสนุนนักเรียน การทุ่มเทกับงานการเอาใจใส่ ตรวจสอบวิสัยทัศน์อยู่ตลอดเวลา การพัฒนา

วิชาชีพส าหรับตนเองและสมาชิกในองค์กร 

  Wilmore (2002)  ให้ความหมายการปฏิบัติให้มีผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ การจัดการ

เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมาย งบประมาณ ทรัพยากร ให้ด าเนินงานสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ โดยต้องระบุเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ให้ละเอียด รวมทั้งกิจกรรมทุกอย่าง การจัดการ

เรียนการสอน การวางแผนหลักสูตร จะต้องสอดคล้อง สู่ความส าเร็จในวิสัยทัศน์ 

  มนตรี ศุภาพร (2541) ให้ความหมายการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ คือการท าให้ส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีศิลปะของ

การคาดการณ์ไปในอนาคต พร้อมทั้งมียุทธศาสตร์และนโยบายที่แน่ชัดไว้รองรับ 

  นฤชล ไหลงาม (2556) ให้ความหมายการเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติได้จริง โดยการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่

นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ รวมไปถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กระตุ้นการท างานเป็นทีม กระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่าง

เตม็ความสามารถ โดยมุ่งเน้นการกระจาย และเพ่ิมอ านาจแก่บุคลากร  

  สมัต อาบสุวรรณ์ (2556) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ คือ การแสดงออกของผู้บริหารถึง

การน าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการก าหนดเป้าหมาย แผน และกิจกรรมต่าง  ๆ ที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นบรรลุผล

ส าเร็จและต้องมีการตรวจสอบติดตามผล  

  ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์” หมายถึง 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการเชื่อมโยง และแปลง

วิสัยทัศน์ ไปสู่ นโยบาย เป้าหมาย แผนงานขององค์การ รวมไปถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อย่างเต็มความสามารถ  มีการ

จัดการองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ทรัพยากร และการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ 1) น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 2) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอล

ไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ 3) สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ดิจิตอล 4) มีการจัดการองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 5) ตรวจสอบติดตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
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ตารางท่ี 2.7 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของวิสัยทัศน์ดิจิตอล 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
การสร้างวิสัยทัศน์ ความสามารถของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนัก
ถึงศักยภาพขององค์การ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงาน โดย
อาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือก าหนดภาพที่พึง
ประสงค์ของหน่วยงาน สร้างภาพ
อนาคตขององค์การกับผู้ร่วมงาน
โดยมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้ร่วมงานถึงเป้าหมาย
ขององค์การที่อยากท า 

1)  ตระหนักถึงศักยภาพ
องค์การ  
2) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ 
3) วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนด
ภาพอนาคตองค์การอย่าง
ชัดเจน  
4) สร้างภาพอนาคตกับ
ผู้ร่วมงาน  
5) มีมุมมองของภาพอนาคตโลก
ดิจิตอล 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ มีการแพร่แพร่วิสัยทัศน์ของ
องค์การ โดยใช้ความสามารถใน
การสื่อสารให้สมาชิกในองค์การ
เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ และโน้มน้าว
ให้สมาชิกในองค์การยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ จนท า
ให้เกิดความเต็มใจในการ 
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลในวิสัยทัศน์
นั้น 

1) เผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล  
2) สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์
ดิจิตอล  
3) สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
4) ท าให้สมาชิกยอมรับวิสัยทัศน์
ดิจิตอล  
5) จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ดิจิตอล 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง โดยการเชื่อมโยง และ
แปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงานขององค์การ 
รวมไปถึงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ กระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อย่างเต็ม
ความสามารถ มีการจัดการ
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 
งบประมาณ ทรัพยากร และการ
ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์  

1) น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 
2) เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอล
ไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย 
แผนงาน โครงการ 
3) สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ดิจิตอล  
4) สร้างบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์  
5) ติดตามประเมินผลวิสัยทัศน์ 

 

 13. องค์ประกอบของ “การสื่อสาร” 

  13.1 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ Berlo. (1960)  

   David K. Berlo. (1960) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพของการ

สื่อสาร ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่

ทักษะการเข้ารหัสสาร การถอดรหัสสาร การใช้ความคิดและเหตุผล 2) ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติ

ทางบวกของตนเอง ต่อผู้ร่วมกระท าการสื่อสาร และต่อสารที่ส่งออกไป 3) ความรู้และความสามารถ 

คือ ความรู้ในหัวข้อที่จะสื่อสาร และเนื้อหาสาร และยังต้องตระหนักรู้ในท่าทีของผู้ร่วมท าการสื่อสาร 

ความสามารถในการสร้ า งสาร  และ เลื อกสื่ อสาร ให้ มี คว ามสอดคล้ องกับสารที่ ส่ ง ไป  

4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม ผู้ส่งสารต้องตระหนักถึงระบบสังคมและวัฒนธรรมทั้งของตนเองและ

ผู้รับสาร เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านกฎ ระเบียบ บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเฃื่อ 

5) ขอบเขตประสบการณ์ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้ส่งสาร 
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  13.2 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ Mikoluk (2013) 

   Mikoluk (2013) องค์ ป ร ะก อบส า คั ญ ข อ ง ก า รสื่ อ ส า ร ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 

มีดังนี้ 1) การฟัง (Listening) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสื่อสาร การฟังช่วยให้เข้าใจความหมาย

และความส าคัญ เข้าใจบริบทและวัตถุประสงค์ของข้อความ 2) การจัดการความเครียด (Managing 

Stress) ท าให้คนอ่ืนมีส่วนร่วมในการลดความตึงเครียดของผู้สนทนา 3) การรับรู้ทางอารมณ์ 

(Emotional Awareness) ในความรู้สึกของตนเอง จะท าให้การเลือกใข้ค าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  13.3 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ Ropella (2013) 

   Patrick B. Ropella (2013) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพคือ 1) การส่งการสื่อสาร (Sending Communication) คือการเข้ารหัสข้อความ โดย 

คิดถึงผลลัพท์ (Think Results) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clear Purpose) คิดก่อนพูด (Think Before 

You Speak.) จัดโครงสร้างข้อความก่อนส่งถึงผู้รับ (Structure the Message for the Receiver) 

หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง (Avoid Irrelevant Details) อ่านปฏิกิริยา (Read Reactions 

and Adjust.)  มุ่ ง เ น้ น ผลลั พท์  (Focus on Results)  2 )  ก า ร รั บ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( Receiving 

Communication) ผู้น าที่ดีจะต้องรับฟัง มีทักษะการฟังที่แข็งแกร่ง 3) ผลตอบรับ (Feedback.) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กระบวนการสื่อสารเสร็จสมบูรณ์ ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจมีสองส่วนคือการให้และ

การรับ ผู้น าระดับแนวหน้าบางครั้งให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานเพ่ือนร่วมงานผู้ขายลูกค้าและ

แม้กระทั่งผู้บังคับบัญชา บางครั้งผู้น าระดับแนวหน้าจะได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเดียวกัน  โดยการ

เสนอแนะ ทางบวก (Postsitive) สร้างสรรค์ (Constructive) มุ่มเน้นพฤติกรรมแต่ไม่ใช้บุคลลิกภาพ 

(Focus on behavior-not personality) ไม่ปราณี (Non-Judgmental) ชัดเจน (Clear) กระชับ 

(Concise) เจาะจง (Specific.) การขอบคุณอย่างจริงใจ (Follow with a Thank You) 

 13.4 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ Partnership (2014) 

  Partnership (2014) ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร สื่ อ ส า ร  ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  ส่ ว น ที่ เ ป็ น  

1) ทักษะในการสื่อสาร คือ สื่อสารด้วยวาจา (Oral communication) การเขียน (Written) การพูด

ในที่สาธารณะ (Public Speaking) การฟัง (listening) 2) ทักษะการน าเสนอ (Presenting skill) 

3) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information and Communication Technology) (ITC)  

4) การรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต (Media and Internet Literacy) 5) การวิเคราะห์ความหมายข้อมูล 

(Data Interpretation and Aanalysis) 6) การเขียนโปรแกรม (Computer Programming) 
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  13.5 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ Kamyshan (2016)   

   Kamyshan (2016)  กล่ าวถึ ง  5  องค์ประกอบของการสื่ อสารดิ จิตอลที่มี

ประสิทธิภาพของทีม 1. เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear goals) 2. การท างานเป็นทีม (Does a perfect 

team imply shared leadership) โดยการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเป็นผู้น าสถานการณ์  

มีการกระจายบทบาทการสื่อสารของทีม 3) ค่านิยม และการสื่อสาร (Values and effective team 

member communication) การสื่อสารที่ เป็นไปได้คือการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  

จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน  4) การมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะและอ่ืน ๆ (Engagement, feedback, and other key) สมาชิกสามารถช่วยเหลือกันได้

ตลอด การรับรู้ มีความชัดเจนในการตัดสิน ทักษะการฟังที่ดี ความสุจริต และคุณค่า 5) ใช้เครื่องมือ  

ที่เป็นประโยชน์ จัดสภาพแวดล้อมการท างาน (Useful tools for setting a working environment

) การใช้เครื่องมือในการสื่อสาร เช่นแอพพลิเคชั่น 

  13.6 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ เจษฎาณี เอ่ียมศุภสวัสดิ์ (2548)   

   เจษฎาณี เอ่ียมศุภสวัสดิ์ (2548) ได้พูดถึงองค์ประกอบที่ท าให้การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยู่กับหลักส าคัญ 7 ประการ คื อ 1) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 

ผู้รับต้องเชื่อถือในตัวผู้สื่อสารว่าจะไม่บิดเบือนความเป็นจริง 2) ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

ค าพูด ภาษา ท่าทาง ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญที่ นอกเหนือไปจากสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม

อ่ืน ๆ การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมด้วย จะช่วยให้เข้าใจมากกว่านี้ 3) เนื้อหาของสาร 

(Context) ต้องให้ความหมายและเป็นเรื่องจริง น่าสนใจ เป็นเรื่องที่มี การชี้แจงและแนะน าในการ

ตัดสินใจด้วย 4) ความต่อเนื่องของการสื่อสารต้องมีอย่างสม่ าเสมอ  5) ช่องทางการสื่อสาร 

(Channels)  ต้องเลือกส่งให้ตรงกับช่องทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นช่องทางที่ ได้ผลและรวดเร็ว  

6) ความสามารถของผู้รับสาร ( Capability of Audience) ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเพ่ือที่ จะท า

ให้เข้าใจข้อมูล ซึ่งต้องมีปัจจัยอีกหลายประการ เช่น โอกาส ความรู้ พ้ืนฐาน และสถานที่  7) ความ

แจ่มชัดของการสื่อสาร (Clarity) เป็นการสื่อสารใช้ภาษาและถ้อยค าที่ เข้าใจง่าย ปัจจัยที่ ท าให้เกิด

ประสิทธิภาพการสื่อสารได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นการชี้ถึงการเพ่ิม

หรือลดประสิทธิภาพการสื่อสารทุกองค์ ประกอบจึงมีความส าคัญในการสื่อสาร จึงจะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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  13.7 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ  (2550)   

   ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ได้แบ่งองค์ประกอบของการสื่อสารองค์กร   

4 ประการ คือ 1) การควบคุม (Control) ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งจะอยู่ในรูป

ของการจัดล าดับขั้นการท างานตามสายบังคับบัญชา การก าหนดแนวทางการท างาน การติดตามงาน 

และประเมินผลงาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 2) การจูงใจ ( Motivate) การสื่อสาร 

เจ้าหน้าที่ เป็นแรงจูงใจสมาชิกภายในองค์กร โดยบอกถึงความก้าวหน้าในการท างานของพนักงาน 

เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน 3) การแสดงออกด้านอารมณ์ (Emotional Expression) การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพระหว่างบุคคล หรือระหว่างหน่วยงานจะช่วยลดความขับข้องใจทางอารมณ์  เช่น การ

พูดคุยกับเอนร่วมงาน เป็นต้น 4) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) การสื่อสารกับสมาชิกภายใน

องค์กรจะท าให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล ความต้องการของลูกค้า หรือข้อมูลของคู่แข่งขัน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ ในการตัดสิน ก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร 

  13.8 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ ทองทิพย์ภา วิริยะพันธ์ (2553) 

   ทองทิพย์ภา วิริยะพันธ์ (2553) องค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สรุปได้

ดังนี้ 1) ทักษะการสื่อสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสารควรมีทักษะการสื่อสารที่ดี  2) กระบวนการสื่อสาร ที่

มีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด 3) ความแน่นอนของข่าวสาร คือ ข่าวสารต้องมีความชัดเจน 4) การ

สื่อสารต้องทั่วถึงเปิดเผย ทุกคนในองค์กรณ์สามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสาร 5) ความชัดเจนใน

จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร 6) ระดับความสัมพันธ์ของระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ต้องมีความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน 7) ภาษาและสื่อท่ีใช้ เหมาะสมกับผู้รับสาร 8) แหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่งมาที่ใดและให้ใคร

บ้าง 9) ความเป็นเอกภาพ จุดมุ่งหมายไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 10) องค์ประกอบอ่ืน  ๆ เช่น 

บรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร 

  13.9 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ ธนพรรณ กุณาละศิริ (2558) 

   ธนพรรณ กุณาละศิริ (2558) ได้สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

จะต้องมี 1) ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีทักษะการสื่อสารที่ดี 2) ให้ความส าคัญกับการเลือกรูปแบบการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) ข่าวสารต้องมีความชัดเจน ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 

  3.10 องค์ประกอบการสื่อสารตามทัศนะของ เบฐจรรณ แจ่มจ ารูญ (2557) 

   เบฐจรรณ แจ่มจ ารูญ (2557) การสื่อสารที่ดีผู้ส่งสารและผู้รับสาร จะต้องมี

องค์ประกอบดังนี้ 1) ทักษะในการสื่อสาร คือ ทักษะการพูดอ่านเขียน ทักษะการเข้ารหัสและถอดรหัส 

ทักษะในการคิดหรือใช้เหตุผล ทักษะการใช้เครือมือสื่อสาร ทักษะการใช้อารมณ์ เป็นต้น 2) ทัศนคติ 
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เป็นเรื่องของทัศนคติของตนเอง และของผู้รับสาร 3.) ความรู้ เช่น ความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร ความรู้

เรื่องกระบวนการสื่อสาร 4) สถานภาพทางอารมณ์สังคม และวัฒนธรรม 5) ปัจจัยของสาร เช่น 

เนื้อหาของสาร เวลา รหัสสาร 6) ปัจจัยของสื่อ คือช่องทางการสื่อสาร ที่จะท าให้การสื่อสารบรรลุผล 

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ  

ตัวบ่งชี้การสื่อสาร จากทัศนะและผลงานวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวนั้นผู้วิจัยพิจารณาเห็น

ว่าตัวบ่งชี้บางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การน าเอาตัวบ่งชี้

แสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันแต่

เรียกชื่อต่างกันที่เป็นกลาง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมตัวบ่งชี้อ่ืนที่ใช้ชื่อ

ต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อตัวบ่งชี้ใดตัวบ่งชี้หนึ่งดังนี้ 

  1. ทักษะการสื่อสาร มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

ในการสื่อสาร การฟัง (Listening) รับการสื่อสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีทักษะการสื่อสารที่ดี 

  2. ทัศนคติในการสื่อสาร มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ ทัศนคติ ทัศนคติที่ดี 

การรับรู้ทางอารมณ์ การแสดงออกด้านอารมณ์ 

  3. ความชัดเจนในการสื่อสาร มีตัวบ่งชี้ที่มีความหมายเหมือนกันดังนี้ ความชัดเจนใน

การสื่อสาร เป้าหมายที่ชัดเจน ความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร ข่าวสารต้องมีความชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.8 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 

 ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 ทักษะในการสื่อสาร / / / /       / / / 7 
2 ทัศนคติในการสื่อสาร / /         /     / 4 
3 ความชัดเจนในการสื่อสาร         / /   / /   4 
4 ความรู้และความสามารถ  /           /     / 3 
5 ระบบสังคมและวัฒนธรรม  /                / 2 
6 ปัจจัยของสาร/เนื้อหาของสาร            /       / 2 
7 ปัจจัยของสื่อ/เนื้อหาของสื่อ                     1 
8 ขอบเขตประสบการณ ์ /                   1 
9 การจัดการความเครียด    /                 1 
10 การส่งการสื่อสาร     /               1 
11 ผลตอบรับ (Feedback.)      /               1 
12 ทักษะการน าเสนอ (Presenting skill)       /             1 
13 ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ        /             1 
14 การรู้เท่าทันสื่ออินเตอรเ์น็ต       /             1 
15 การวิเคราะห์ความหมายข้อมลู        /             1 
16 การเขียนโปรแกรม       /             1 
17 การท างานเป็นทีม          /           1 
18 ค่านิยม และการสื่อสาร          /           1 
19 การมีส่วนร่วม          /           1 
20 ใช้เครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์          /          1 
21 ความน่าเชื่อถือ (Credibility           /         1 
22 ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม            /         1 
23 ความต่อเนื่องของการสื่อสาร           /         1 
24 ช่องทางการสื่อสาร           /         1 
25 ความแจ่มชัดของการสื่อสาร (Clarity)            /         1 
26 การควบคุม (Control)              /       1 
27 การจูงใจ ( Motivate)              /       1 
28 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information)              /       1 
29 กระบวนการ               /     1 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 

 

 ตัวบ่งชี้การสื่อสาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

30 การสื่อสารต้องทั่วถึงเปิดเผย                /     1 
31 
 

ระดับความสมัพันธ์ของระหว่างผูส้่ง
สารกับผู้รับสาร  

              /     1 

32 ความแน่นอนของข่าวสาร               /     1 
33 แหล่งข้อมูลข่าวสาร               /     1 
34 ควสามเป้นเอกภาพ               /     1 

35 
เลือกรูปแบบการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

                / 
  

1 

 รวมความถี่ 5 3 3 6 5 7 4 9 3 6 51 

 

 จากตารางที่ 2.7 ผลสังเคราะห์ตัวบ่งชี้การสื่อสาร พบว่ามีตัวบ่งชี้จ านวน 3 ตัว ผู้วิจัยได้ใช้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถี่ของตัวบ่งชี้ที่ในระดับสูง 3 อันดับแรก สามารถสร้างโมเดลการ

วัดตัวบ่งชี้ได้ดังภาพที่ 2.7 โมเดล ตัวบ่งชี้ “การสื่อสาร” รายละเอียดตัวบ่งชี้มีดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ทักษะในการสื่อสาร (ความถ่ี 7) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ทัศนคติ (ความถ่ี 4) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ชัดเจนในการสื่อสาร (ความถ่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 โมเดลตัวบ่งชี้การสื่อสาร 

 

 จากภาพที่ 2.4  แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้การสื่อสาร ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) ทักษะในการสื่อสาร 2) ความชัดเจน 3) ทัศนคติ 

ทักษะในการสื่อสาร  

ทัศนคติในการสื่อสาร 

ชัดเจนในการสื่อสาร 

การสื่อสาร 



76 

 

 12. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะในการสื่อสาร  

  David K. Berlo (1960) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสาร คือ ความสามารถในการสื่อสาร 

มีทักษะการสื่อสารด้วยวัจนภาษา คือการเข้ารหัส ถอดรหัส ทักษะการคิดและการใช้เหตุผล ร่วมไปถึง

ทักษะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา เช่น ภาษามือ ภาษากาย ช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถก าหนดเป้าหมาย

ของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ชัดเจน เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการสื่อสาร และ

สภาพแวดล้อมของการสื่อสาร 

  Jablin (1994) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสารเป็นทักษะที่น ามาใช้ในการปฏิสัมพันธ์ใน

การท างานให้บรรลุเป้าหมายของสมาชิกในองคกรนับเปนคุณลักษณะส าคัญ ประการหนึ่งของ 

ผูบริหาร การสื่อสารที่ดีจะพบความส าเร็จในเปาหมายเนื่องจากบุคคลมีความเขาใจที่ตรงกัน และช่วย

ใหบุคลากร ในหนวยงานเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 

  เรือรบ (2560) กล่าวในเว็บไซต์ Learninghubthailand เรื่อง ทักษะการสื่อสารส าหรับ

ผู้บริหารยุคใหม่ ได้แก่ 1) การฟังเสียงภายในตนเอง (Inner Listening) เข้าใจและยอมรับในตนเองง 

จะน าไปสู่ความเข้าใจผู้ อ่ืนได้อย่างแท้จริ ง 2 ) การฟังเ พ่ือผลลัพธ์  (Active Listening) ช่วย

ประหยัดเวลาในการฟัง เก็บประเด็นได้ครบ และช่วยให้อีกฝ่ายได้แก้ปัญหาของตนเอง มีทักษะในการ

ตั้งค าถามต่อยอด การสะท้อนอารมณ์ การทวนความ และการจับประเด็น อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้เค้า

แก้ปัญหาและหาทางออกด้วยตนเอง โดยไม่ชี้น าและสั่ งการ  3) การสื่อสารด้วยใจกรุณา 

(Compassionate Communication) มีความมั่นคง เปิดเผย พูดจากความรู้สึก และความต้องการที่

แท้จริง โดยไม่ปิดบัง ไม่ต้องใช้กลยุทธ์ ผลลัพธ์จากการสื่อสาร ด้วย “ความรัก” ท าให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท างาน เกิดความรักและผูกพัน ท าให้พนักงานรู้สึกอยากท างาน  

มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และจะสร้าง “วัฒนธรรมแห่งความรัก”แบบนี้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

  เบฐจรรณ แจ่มจ ารูญ (2557) กล่าวว่า ทักษะในการสื่อสาร คือ ทักษะการพูดอ่านเขียน 

ทักษะการเข้ารหัสและถอดรหัส ทักษะในการคิดหรือใช้เหตุผล ทักษะการใช้เครือมือสื่อสาร ทักษะ

การใช้อารมณ ์

  Barrett. (2010) ให้ความหมายของความสามารถในการสื่อสาร คือ การคิดก่อนพูด 

มีการระมัดระวังค าพูด การคุวบคุมการถ่ายโอนความหมายในการบุคคล ในองค์กร หรือชุมชน มีการ

สื่อสารในทางบวก ขจัดสิ่งรบกวน และมีวิธีการในการสร้างสาร และส่งสาร ที่มีการตรงประเด็น มีการ

จูงใจผู้อ่ืนในการปฏิบัติ 
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  Bussiness Dictionary (2017) ให้ความหมายของทักษะการสื่อสาร คือ ความสามารถ

ในการถ่ายทอดข้อมูลไปยังอีกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จัดการธุรกิจที่มีทักษะการ

สื่อสารด้วยวาจาไม่ใช้วาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

ระหว่างบุคคลภายใน บริษัท เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า 

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) กล่าวถึงทักษะการสื่อสาร เป็นการน าเสนอความนึกคิด และ

ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การกระท า อย่างหลากหลายรูปแบบและบริบท 

ฟังอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือตีความหมายทั้งในความรู้ และค่านิยม ทัศนคติ และความสนใจ ใช้การ

สื่อสารเพ่ือจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เช่นการแจ่งข่าว การสอน การจูงใจ การเชื้อเชิญ น าเอาสื่อเทคโนโลยี

เข้ามาใช้อย่างมีเหตุผล อย่างรู้ความมีประสิทธิภาพและผลกระทบ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในหลาย ๆ สถานการณ์ แวดล้อม รวมทั้งการใช้ภาษาไทย และหลายภาษาด้วย 

  Normore. (2017) กล่ า ว ถึ ง ทั กษะกา รสื่ อ ส า ร ใน  Handbook of Research on 

Effective Communication, Leadership, and Conflict Resolution ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติผู้น าจ าเป็นต้องฝึกฝนซ้ า ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีการประเมินผล 

โดยทุกคนในองค์กรได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาแบบ 360 องศา เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับ

พนักงานและเพ่ือระบุว่าทักษะการสื่อสารของพวกเขาต้องการการปรับปรุงหรือไม่ โดยผู้น าจะต้องมี 

1) การสื่อสารทางวาจาและอวัจนภาษา แสดงให้เห็นว่า การพูดท าให้คนสนใจน้อยกว่าการพูดและ

การกระท า ผู้น าควรพยายามจับคู่การสื่อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา ในการสื่อสารเสมอ 

2) ปรับรูปแบบให้เข้ากับผู้ชม เมื่อพูดกับพนักงานอาจใช้สไตล์ที่เป็นค าสั่ง มากกว่าตอนที่น าเสนองาน

กับชุมชนหรือพูดกับลูกค้า 3) ความสามารถในการฟังคือสิ่งส าคัญ ให้แสดงว่าพวกเขาก าลังฟังโดยท า

สิ่งต่าง ๆ เช่น พยักหน้า หรือยิ้ม เพ่ือยืนยันความเข้าใจ  4) เป็นแบบอย่าง พนักงานจะมองผู้น าเป็น

แบบอย่าง เมื่อพวกเขาเห็นผู้น าท าหน้าที ่และสื่อสารอย่างไรก็จะมีแนวโน้มที่จะท าเช่นเดียวกัน 

 สรุป นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ทักษะในการสื่อสาร” หมายถึง 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

และการกระท า มีการสื่อสารด้วยความรักท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน มีการน าเอาสื่อ

ดิจิตอลเข้ามาใช้ในการสื่อสารอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารจูงใจผู้อ่ืนไปสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่

ดีในการสื่อสารของบุคลากร ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน และการกระท า 2) สามารถสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน 3) น าสื่อดิจิตอลมาใช้

สื่อสารอย่างมีเหตุผล 4) สื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่การปฏิบัติงาน 5) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสื่อสาร 
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 15. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของตัวบ่งชีท้ัศนคติในการสื่อสาร 

  Berlo. (1960) กล่าวว่าทัศนคติในการสื่อสาร หมายถึง ทัศนคติทางบวกของตนเอง 

ต่อผู้ร่วมกระท าการสื่อสาร และต่อสารที่ส่งออกไป โดยทัศนคติเป็นความรู้สึกที่มีต่อบุคคล สภาพเว

ดล้อมท่ัวไป โดยแบ่งเป็นทัศนคตืต่อตนเอง คือการประเมินตนเอง โดยการประเมินตนเองในด้านบวก

จะท าให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น ทัศนคตต่อเรื่องที่จะสื่อสาร คือหากมีความรู้สึกร่วม

ที่ดีในเรื่องที่จะสื่อสารก็จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ ทัศนคติต่อผู้รับสาร ถ้าการสื่อสารผู้ส่ง

สาร และผู้รับสารมีความรู้สึกทางบวกต่อกัน ก็จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร มีการเลือกใช้

ค าพูดที่ดี มีการแสดงออกในท่าทีทางบวก และระดับความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

  Shaw & Costanzo (1982) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึง ลักษณะการประเมินเกี่ยวกับ

แนวความคิด และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ผลที่ตามมาคือ บุคคลอาจจะมีทัศนคติที่เป็น บวก 

กลาง ลบ ได้ 

  Schiffman & Kanuk. (1991) ทัศนคติ  คือ ความโน้มเอียงที่ เกิดจากการเรียนรู้ 

ที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบหรือไม่ชอบของสิ่งใด ๆ ที่บุคคลได้รับ 

  Courtland, Houston & Thrill (1995) ให้ความหมายของทัศนคติ คือ ความโน้มเอียง

ในด้านบวก หรือความโน้มเอียงในด้านลบ ของบุคคลที่มีต่อสินค้า บุคคล สถานที่ แนวคิด ประเด็น

ต่าง ๆ  

  Kotler. (1997) กล่าวว่าทัศนคติ คือการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 

ความรู้สึก ด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหมายถึงความรู้สึก

นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  Schermerhorn (2000) ทัศนคติ หมายถึง การวางแนวคิด และความรู้สึก ให้ตอบสนอง

ในทางบวก หรือทางลย ต่อคน ต่อสิ่งของ ในสภาพแวดล้อม ของบุคคลนั้น  ๆ และทัศนคติ นั้น

สามารถที่จะรู้ หรือถูกตีความได้จากสิ่งที่พูดออกมา อย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจ 

พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 

  Hordos (2017) กล่าวถึงทัศนคติในการสื่อสาร คือทัศนคติและการรับรู้สามารถส่งผล

กระทบต่อการสื่อสารทางธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติที่น่าพึงพอใจ และสุภาพในส านักงาน

จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น และลดลง ซึ่งเป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจผลผลิตและยอดขาย 

พฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่ดีต้องได้รับการจัดการ ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของบริษัท 

พนักงานที่มีทัศนคติคล้ายกันอาจมองข้ามกรณีของการสื่อสารผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ เพราะพวกเขาเชื่อ
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ว่าพวกเขามักจะเห็นด้วยกับคนอ่ืนเสมอ ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่ดีก่อนโดยจดจ าพวกเขา

แล้ว ตั้งค่าตัวอย่างการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ 

  วิภาพร มาพบสุข (2540) กล่าวว่าทัศนคติเป็นความคิดเห็นที่เกิดจากเรียนรู้ เช่นทัศนคติ

เป็นดัชนีทางในการแสดงพฤติกรรม โดยมีทั้งทางบวกคือการท าให้คนมีแนวโน้มที่จะเข้าหาหรือ

สนับสนุนสิ่งนั้น และทางลบจะท าให้คนชอบหนี ทัศนคติสามารถถ่ายทอดได้โดยการถ่ายทอดจาก

บุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง หรือจากสถานการณ์หนึ่ง ไปยังสถานการณ์หนึ่งได้ ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้

เนื่องจากทัศนคติที่เกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของบุคคล 

  อิทธิ เทศภักดี (2552) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล 

ซึ่งสะท้อนถึงความโน้มเอียงของการปฎิบัติ และอารมณ์ว่า พอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

ต่อสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต หรือสิ่งแวดล้อม 

  สรุป นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ทัศนคติในการสื่อสาร” หมายถึง 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการมีแนวคิดเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้รับ

สาร และ ต่อเรื่องที่จะสื่อสาร มีการสื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร  

เห็นประโยชน์ต่อการสื่อสารแบบดิจิตอล ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) ทัศนคติบวกต่อ

ตนเอง และผู้สื่อสาร 2) ทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจิตอล  3) ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่ อสาร 

4) การสื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร 5) เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

 16. นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ ของตัวบ่งชีช้ัดเจนในการสื่อสาร  

  Deb Calvert (2013) กล่าวถึง 7 Tips for Communicating with Clarity เคล็ดลับที่

ท าให้มีความชัดเจนในการสื่อสาร คือ 1) การพิจารณผู้ชมโดยการปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับ

ผู้ชม (Consider Your Audience) 2) การพูดในสิ่งที่หมายถึง (Say Exactly What You Mean)  

การพูดตรงประเด็น ตรงไปตรงมา ตามหลักการ 3W Feddback Model  คือ อะไร (What) ท าไม 

(Why) วิธี (Way) 3) หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะของตนเอง (Avoid Jargon) 3) ท าให้สั้นและเข้าใจง่าย 

(Keep it Short and Simple) 4) ถามในสิ่งที่พูดไปแล้ว (Ask for a Playback) 5) ยิ่งการติดต่อสื่อสาร 

มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องพูดมากเท่านั้น (Over-Communicate) 6) เลือกสื่อให้เหมาะสมกับข้อความ 

(Choose the Right Medium for the Message) เช่น การส่งอีเมล การส่งวอย์สเมล การประชุม

ทางไกลผ่านวีดีโอ ให้เลือกก าหนดสื่อที่เหมาะสม  

  สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2556) กล่าวถึงการสื่อสารที่ชัดเจน คือการสื่อสารของมนุษย์มี

ความส าคัญและมีความจ าเป็นมากในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มีการอยู่
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ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการแบ่งงานกันท า ดังนั้น การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยค าพูด 

การเขียน การใช้ท่าทาง จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา ใน “7 C เพ่ือการสื่อสารที่ดี” กล่าวถึง Clear 

ความชัดเจน การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูด การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบ

ง่าย เมื่อสื่อสารออกไปแล้ว ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร 

  เจษฎาณี เอ่ียมศุภสวัสดิ์ (2548) กล่าวว่า ความชัดเจนของการสื่อสาร เป็นการสื่อสาร

ใช้ภาษาและถ้อยค าที่ เข้าใจง่าย ปัจจัยที่ ท าให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่อง

ทางการสื่อสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นการชี้ถึงการเพ่ิมหรือลดประสิทธิภาพการสื่อสารทุกองค์ประกอบ  

จึงมีความส าคัญในการสื่อสาร จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

  Joel Garfinkle (2016) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการสื่อสาร คือการสื่อสารที่ชัดเจน 

ความชัดเจน คือ การที่มีข้อความที่ชัดเจน เพ่ือสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจมากที่สุด มีการสนทนาทั้งสองทาง 

มีความพยายามที่จะฟังว่าผู้สนทนาต้องการสื่อสารอะไร โดยการถามตัวเองว่าสิ่งที่พูดนั้นมีเหตุผล 

สมเหตุสมผล มีความรับผิดชอบในการล้มเหลวของการสื่อสาร ได้ยินในสิ่งที่คนอ่ืนพูด และชักจูงผู้อ่ืน

ให้กลับมาได้ยิน มีการท าซ้ าในการสื่อสาร การตีความอีกครั้งในสิ่งที่พูด หรือมีการถามซ้ าในสิ่งที่พูด 

  สรุป นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ชัดเจนในการสื่อสาร” หมายถึง 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสื่อสารอย่างตรงประเด็น

ตรงไปตรงมา ใช้ภาษาและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีการใช้ข้อความที่ชัดเจนสั่งงานผ่านระบบดิจิตอล  

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป โดยผู้บริหารมีการทบทวนสารที่สื่ออก

ไปกับบุคลากรเพ่ือความชัดเจนถูกต้อง ประกอบด้วย 5 พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) สื่อสารอย่างตรง

ประเด็น ตรงไป ตรงมา 2) ใช้ภาษาและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย 3) ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่านดิจิตอล  

4) สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป  5) ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับ

บุคลากรเพ่ือความถูกต้องชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.9 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของการสื่อสาร  

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ทักษะการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
   

พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้บรหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความสามารถในการฟัง พูด อา่น 
เขียน และการกระท า มีการสือ่สาร
ด้วยความรักท าให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีในการท างาน มีการน าเอาสื่อ
ดิจิตอลเข้ามาใช้ในการสื่อสารอย่างมี
เหตุผล สามารถสื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่
การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
สื่อสารของบุคลากร  

1) ความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการกระท า  
2) สามารถสื่อสารให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในการท างาน  
3) น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื่อสาร
อย่างมีเหตุผล 
4) สื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่ 
การปฏิบัติงาน  
5) เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการสื่อสาร 

ทัศนคติในการสื่อสาร 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการมี
แนวคิดเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้รับ
สาร และ ต่อเรื่องที่จะสื่อสาร  
มีการสื่อสารทางบวกท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร  
เห็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร 
แบบดิจิตอล 

1) ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู้
สื่อสาร  
2) ทัศนคติบวกต่อการสื่อสาร
ดิจิตอล 
3) ทัศนคติท่ีดีต่อเรื่องที่สื่อสาร  
4) การสื่อสารทางบวกท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร  
5) เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 

ชัดเจนในการสื่อสาร 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการ
สื่อสารอย่างตรงประเด็น
ตรงไปตรงมา ใช้ภาษาและถ้อยค าที่
เข้าใจง่าย มีการใช้ข้อความที่ชัดเจน
สั่งงานผ่านระบบดิจิตอล ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อสารที่ สื่อออกไป โดย
ผู้บริหารมีการทบทวนสารที่สื่อ 

1) สื่อสารอย่างตรงประเด็น 
ตรงไปตรงมา 
2) ใช้ภาษาและถ้อยค าท่ีเข้าใจง่าย  
3) ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่าน
ดิจิตอล  
4) สามารถท าให้สมาชิกมีความ
เข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
 ออกไปกับบุคลากรเพ่ือความชัดเจน

ถูกต้อง 
5) ทบทวนสารที่สื่อออกไป 
กับบุคลากรเพ่ือความถูกต้อง
ชัดเจน 

 

2.5 สรุป 
 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์สังเคราห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุปโมเดลการวัดเพ่ือใช้ในการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบดังนี้ ดังนี้ 1. องค์ประกอบความร่วมมือ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) แบ่งปันข้อมูล 2) ความ
รับผิดชอบ 3) การแก้ไขปัญหา 2. องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) เข้าใจดิจิตอล 2) 
การใช้ดิจิตอล 3) การรู้สารสนเทศ 3. องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การสร้าง
วิสัยทัศน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ 4. องค์ประกอบการสื่อสาร มี 3 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทักษะในการสื่อสาร 2) ทัศนคติในการสื่อสาร 4) ชัดเจนในการสื่อสาร  
 สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องภาวะผู้น าดิจิตอล ตัวบ่งชี้ คือ อติพร เกิด
เรือง. (2560). การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฎล าปาง สุเทพ ปาลสาร (2555) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัต อาบสุวรรณ์. 
(2556) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าแบบร่วมพลังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนฤชล 
ไหลงาม (2553) การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน. 
วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2)  เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชงิโครงสร้าง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 3) เพ่ือระบุองค์ประกอบของ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
หรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในบทนี้ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นได้แก่ 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ  
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจ านวน 31,770 คน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2557 ก าหนดการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฏอัตราส่วน
ระหว่างจ านวนกลุ่มตัวอย่าง กับจ านวนพารามิเตอร์ 20: 1 ตามแนวคิด Hair และคณะ (2006) และ
แนวคิด Gold (1980 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) มีจ านวนพารามิเตอร์ 33 พารามิเตอร์ ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 660 คน ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แจกแบบสอบถามจ านวน 780 ฉบับ  และได้กลับมา จ านวน 640 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 660 คน ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) ตามข้ันตอนดังนี้ คือ 
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 1) ก าหนดการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฏอัตราส่วนระหว่างจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
กับจ านวนพารามิเตอร์ 20 : 1  
 2) แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนก พ้ืนที่ภูมิศาสตร์เป็น 4 ภาค 
 3) สุ่มศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ศึกษาธิการภาค โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับฉลากให้ได้ภาคละ 3 ศึกษาธิการภาค 
 4) สุ่มจังหวัดศึกษาธิการภาค โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดย
การจับฉลากให้ได้ศึกษาธิการภาคละ 1 จังหวัด 
 5) สุ่มโรงเรียนเพ่ือให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาละ 1 คน  โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากจากรายชื่อในแต่ละจังหวัดที่สุ่มได้ ในขั้น
ที่ 3 ไดผู้้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 660 คน ดังแสดงในตาราง ที่ 3.1 
 
ตำรำงที่ 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามวิธีการสุ่มตัวอย่างจ าแนกพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 4 ภาค 3 ศึกษาธิการ และ 12 จังหวัด 
 

ที ่ ภำค ศึกษำธิกำรภำค 
(ภำคที่) 

จังหวัด จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

1 เหนือ 16 
17 
18 

เชียงราย 
สุโขทัย 

นครสวรรค์ 

55 
55 
55 

2 กลาง 
 

1 
2 
3 

ปทุมธานี 
อ่างทอง 

ฉะเทริงเทรา 

55 
55 
55 

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 
13 
14 

มุกดาหาร 
อุบลราชธานี 
นครราชสีมา 

55 
55 
55 

4 ใต้ 6 
7 
8 

นครศรีธรรมราช 
ระนอง 
สงขลา 

55 
55 
55 

 รวม 12 12 660 
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
  การวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างาน   

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า  
(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบด้านความร่วมมือ  
   ตัวบ่งชี้แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหา มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
  2. องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิตอล  
   ตัวบ่งชี้เข้าใจดิจิตอล มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้การใช้ดิจิตอล มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้การรู้สารสนเทศ มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
  3. องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
   ตัวบ่งชี้การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้การเผยแพร่วิสัยทัศนด์ิจิตอล มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
  4.  องค์ประกอบการสื่อสาร  
   ตัวบ่งชี้ทักษะการสื่อสาร มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้ทัศนคติในการสื่อสาร มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
   ตัวบ่งชี้ชัดเจนในการสื่อสาร มีข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
  รวมทั้งสิ้น 60 ข้อค าถาม  
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3.3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  
 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัย มีดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรในการวิจัย 
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร 
  1.2 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (specification table)  โดยน านิยาม
เชิงปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวัด จ านวนข้อ
ค าถาม เขียนค าถามที่จะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 2. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
  2.1 น าแบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ที่ปรึกษาตรวจทานความถูกต้องเบื้องต้น 
  2.2 คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา กลุ่มเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ (1) ท างาน
ด้านการศึกษา และ/หรือ (2) มีประสบการณ์ในการท างานในด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือ  
(3) มีเอกสารหรือผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านที่เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 1 เรื่อง        
  2.3 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ของข้อค าถาม
รายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Item-Objective Congruence) ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
โดยค่า IOC ต้องมีค่าตั้งแต่ .67 ขึ้นไป รวมทั้งขอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในด้านส านวน
ภาษาของข้อค าถาม เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีค่าระหว่าง 0.89-1.00  
  2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า



87 

 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.943 และการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(Corrected Item-Total Correlation) มีค่า 0.30 ขึ้นไป ถึงจะสะท้อนถึงอ านาจจ าแนก โดยฉบับนี้มี
ค่าระหว่าง 0.309-0.842 ดังตาราง 3.3 
 

ตำรำง 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ จ ำนวนข้อ ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำของ
ควำมเชื่อม่ัน 

ค่ำอ ำนำจจ ำแนกของ
แบบสอบถำม 

1. ความร่วมมือ 15 0.892 0.309 - 0.802 
2. ความรู้ดิจิตอล 15 0.932 0.328 - 0.842 
3. วิสัยทัศน์ดิจิตอล 15 0.885 0.363 - 0.792 
4. การสื่อสาร 15 0.908 0.416 - 0.791 

ทั้งฉบับ 60 0.945 0.309 - 0.842 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้         
 1. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งให้โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทราบและให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม         
 2  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์  
 3. ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพ่ือน าแบบสอบถามที่ได้รับไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตาม
ก าหนดผู้วิจัยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งและส่งไปทางไปรษณีย์ด่วน 



88 

 

(EMS) และแบบสอบถามอิเล็คทรอนิกส์ จนได้รับจ านวนแบบสอบถามขั้นต่ าคือร้อยละ 80 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาคิดเป็น 97 ของแบบสอบถามทั้งหมด  
 4. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 

 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์บริหาร วุฒิการศึกษา 
และขนาดสถานศึกษา โดยใช้ค่าความถี ่และค่าร้อยละ   
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้เพ่ือก าหนดในโมเดลที่จะน าไปทดสอบ
ดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% 
(สุทธิรัช คนกาญจน์, 2547) โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่า S.D เท่ากับ 0.56 และ
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 14.01 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 
 3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) โดยการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการ
สร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือหาน าหนักตัว
แปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ และท าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่
เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) เนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
โปรแกรมในการวิเคราะห์ ซึ่งยอมให้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น ดังนั้นการ
วิเคราะห์จึงแยกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ขั้นที่สองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งชี้ โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
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อันดับสาม (Bratholomew, Knotts, & Moustaki, 2011) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ
จากโมเดลการวัดขององค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และได้ตรวจหาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่
ละโมเดลการวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ก่อน โดย 
   (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับโมเดลการ
วัดของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือพิจารณาว่ามีค่าต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันแสดงว่าไม่มี
องค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ เกณฑ์การพิจารณาคือมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01 (p < .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539) 
   (2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมุติฐานแมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test Of 
Sphericity และความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias & Carlsn , 2010) 
   (3) ค่าจากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy MSA) ซึ่ งคิมและมัชเลอร์  (Kim & Muclle, 1978 อ้างถึงใน สมเกียรติ 
ทานอก, 2539) ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าไม่
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
   หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี และ
งานวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบ และน าค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้สร้างสเกลตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปสู่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองต่อไป  
 4.  การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ วิจัยต้องปรับโมเดล เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติท่ีจะตรวจสอบ ดังนี้  
  1)  ค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแคว์ มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดง
ว่าข้อมูลโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ระดับการยอมรับ คือ ไม่มีนัยส าคัญ หรือค่า P-
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Value มากกว่า 0.05 หรือค่าไค-สแควสัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าน้อยกว่า 2.00 แสดงว่าสอดคล้อง
กลมกลืน (Bollen, 1989 ; Hair et. al., 1998 ; อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539 )  
  2)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความกลมกลืน
ก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Hair et. al., 1998 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)  
  3)  ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI)  
ซึ่งน า GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Harrison Walker, 2501 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)  
  4)  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่ง ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Hair et. al., 1998 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตารางที่  3.6 

 

ตำรำงท่ี 3.3  ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตาม

สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

สถิติที่ใช้วัด 

ควำมกลมกลืน 

ระดับกำรยอมรับ แนวคิดในกำรอ้ำงอิง 

1. ค่า Chi-Square (2)

 

2 ที่ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า P-value 

สูงกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความ

กลมกลืน 

Hair et al. (1998) 

2. ค่า Chi-Square/df มีค่า < 2.00 หรือ < 5.00 Bollen. (1989) 

3. ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  

โมเดลมีความกลมกลืน 

Hair et al. (1998) 
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 

 

สถิติที่ใช้วัด 

ควำมกลมกลืน 

ระดับกำรยอมรับ แนวคิดในกำรอ้ำงอิง 

4. ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  

โมเดลมีความกลมกลืน 

Harrison walker. (2001) 

5. ค่า RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 Hair et al. (1998) 

 

 น าผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือก 

ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง คือ มีค่า factor loading มากกว่าหรือเท่ากับ .70 ส าหรับ

องค์ประกอบมากกว่าหรือเท่ากับ.30 ส าหรับตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ 

 1. ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล  ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ 

Hair et al. (1998) ซึ่ง GFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 2. ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) 

เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้ด้วย

องศาความเป็นอิสระ โดยทั่วไปค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า ซึ่ง ค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่า

มากกว่า 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Harrison walker. (2001) ซ่ึง AGFI ที่ดีควรมีค่า 

0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3. ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า  (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดย

ค่า RMSEA ที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดลค่อนข้าง

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดตรงตามเกณฑ์ของ Hair 

et al. (1998) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีทั้ง 5 ตัว มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ชี้ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม

เงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติ โมเดลในการวัดนี้มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
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3.6 สรุป  
 

 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจ านวน 31 ,770 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี
การศึกษา 2557 จ านวน 660 คน ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรในการวิจัย ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ
ตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร และสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม โดยน านิยามเชิง
ปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวัด การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามกับนิยามเชิ ง
ปฏิบัติการ โดยค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .89 ขึ้นไป และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ กับผู้บริหารที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ ของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา โดยใช้วิธีของครอนบาค ซึ่งก าหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยค่า
สัมประสิทธิ์การกระจาย โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนด
น้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลนี้เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ น าผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือก  
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อน 
จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ในบท
ที่ 1 ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 4.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ 
 4.5 ผลการระบุองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง หรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ที ่ อักษรย่อแทน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และพฤติกรรมบ่งชี้ 
1 COL1 แบ่งปันข้อมูล  
2 COL2 ความรับผิดชอบ 
3 COL3 การแก้ไขปัญหา  
4 DLT1 เข้าใจดิจิตอล  
5 DLT2 การใช้ดิจิตอล  
6 DLT3 การรู้สารสนเทศ  
7 VIS1 การสร้างวิสัยทัศน์  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ที ่ อักษรย่อแทน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และพฤติกรรมบ่งชี้ 
8 VIS2 การเผยแพร่วิสัยทัศน ์ 
9 VIS3 ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
10 COM1 ทักษะการสื่อสาร 
11 COM2 ทัศนคติในการสื่อสาร 
12 COM3 ชัดเจนในการสื่อสาร 
13 COL_1 แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
14 COL_2 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ 
15 COL_3 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอกองค์การ 
16 COL_4 สร้างความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล   
17 COL_5 ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน 
18 COL_6 ท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
19 COL_7 ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่ 
20 COL_8 ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน 
21 COL_9 ยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง 
22 COL_10 พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 
23 COL_11 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา  
24 COL_12 มองภาพรวมของปัญหาเพ่ือจับประเด็นปัญหา  
25 COL_13 ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา  
26 COL_14 มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว  
27 COL_15 มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
28 DLT_16 เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล  
29 DLT_17 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  
30 DLT_18 ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล  
31 DLT_19 รู้กฎหมายดิจิตอล  
32 DLT_20 ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม 
33 DLT_21 ใช้ดิจิตอลในการท างาน 
34 DLT_22 ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ที ่ อักษรย่อแทน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และพฤติกรรมบ่งชี้ 
35 DLT_23 ใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ 
36 DLT_24 ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน  
37 DLT_25 ใช้ดิจิตอลติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
38 DLT_26 เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได้ 
39 DLT_27 คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ 
40 DLT_28 ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ  
41 DLT_29 จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
42 DLT_30 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล 
43 VIS_31 ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ  
44 VIS_32 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ 
45 VIS_33 วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดภาพอนาคตขององค์การอย่างชัดเจน 
46 VIS_34 สร้างภาพอนาคตดิจิตอลกับเพ่ือนร่วมงาน 
47 VIS_35 มีมุมมองของภาพอนาคตโลกดิจิตอล 
48 VIS_36 มีความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล 
49 VIS_37 สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอลอย่างชัดเจน 
50 VIS_38 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
51 VIS_39 ท าให้สมาชิกยอมรับวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
52 VIS_40 จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
53 VIS_41 น าวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสูการปฏิบัติ 
54 VIS_42 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ 
55 VIS_43 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทััศน์  
56 VIS_44 สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ 
57 VIS_45 ติดตามประเมินผลวิสัยทัศน์ 
58 COM_46 ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า  
59 COM_47 สามารถสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน  
60 COM_48 น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื่อสารอย่างมีเหตุผล 
61 COM_49 สื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่การปฏิบัติงาน  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  
 

ที ่ อักษรย่อแทน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และพฤติกรรมบ่งชี้ 
62 COM_50 เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร 
63 COM_51 ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู้สื่อสาร  
64 COM_52 ทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจิตอล 
65 COM_53 ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสาร  
66 COM_54 สื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร  
67 COM_55 เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 
68 COM_56 สื่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไป ตรงมา 
69 COM_57 ใช้ภาษาและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย  
70 COM_58 ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่านดิจิตอล  
71 COM_59 สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป 
72 COM_60 ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพ่ือความถูกต้องชัดเจน 

 
ตารางท่ี 4.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ  
 

ที ่ อักษรย่อแทน สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
1   ค่าเฉลี่ย (mean) 
2 S.D. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
3 C.V. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) 

4 r 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

5 R2 
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง  
(squared multiple correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

6  2 ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi - square) 
7 df องศาอิสระ (degree of freedom) 
8 λ  น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
9 SE ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 
10 FS ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  
 

ที ่ อักษรย่อแทน สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
11 e ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี้ 
12 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) 
13 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
14 GFI ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit index) 

15 AGFI 
ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว 
(adjusted goodness of fit index)  

16 RMSEA 
ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(root mean square error of approximation) 
 

17  ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรสังเกตได้) 
18  องค์ประกอบ (ตัวแปรแฝง) 

19  
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรหรือน้ าหนักองค์ประกอบ 
 

20  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรหรือน้ าหนักองค์ประกอบ 

21 
 
 

ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนร่วมของสองตัวแปร 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ผลการรวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมา  จ านวน 640 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 เมื่อพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างกับจ านวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ของ Hair และคณะ (2006) และแนวคิด Gold, (1980 อ้างถึง
ใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มีจ านวนพารามิเตอร์ 33 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 660 คน คิดเป็นร้อยละ 97 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่
และค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที ่4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
(n=640) 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
415 
225 

 
64.84 
35.16 

รวม 640 100 
2. อายุ 

1. ต่ ากว่า 31 ปี 
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 – 60 ปี 

 
29 

132 
191 
288 

 
4.53 

20.63 
29.84 
45.00 

รวม 640 100 
3. วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตร ี
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
29 

548 
63 

 
4.53 

85.63 
9.84 

รวม 640 100 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 

4. ต่ ากว่า 11 ป ี
5. 11 – 20 ปี 
6. 21 – 30 ปี 
7. 31 – 40 ปี 
8. 41 ปีขึ้นไป 

 
242 
124 
120 
113 
41 

 
37.81 
19.38 
18.75 
17.66 
6.41 

รวม 640 100 
5. ระดับสถานศึกษาท่ีเปิดสอน  

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 
395 
245 

 
61.72 
38.28 

รวม 640 100 
6. ขนาดสถานศกึษา  

1. เล็ก ( จ านวนนักเรียน 1 - 120 คน) 
2. กลาง ( จ านวนนักเรียน 121 - 600 คน) 
3. ใหญ่ ( จ านวนนักเรียน 601 - 1,500 คน) 
4. ใหญ่พิเศษ ( จ านวนนักเรียน 1,500 คน ข้ึนไป) 

 
120 
295 
160 
65 

 
18.75 
46.09 
25.00 
10.16 

รวม 640 100 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  
415 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 ตามล าดับ เมื่อ
จ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 อายุระหว่าง  
31 – 40 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 และมีอายุต่ ากว่า 31 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.53 ตามล าดับ  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มาก
ที่สุด จ านวน 548 คิดเป็นร้อยละ 85.63 รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.84 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ต่ ากว่า 11 ปี จ านวน 242 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.81 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 
ระหว่าง 11 - 20 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38  มีประสบการณ์ในการท างาน 21 – 30 ปี 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 17.66 และมีประสบการณ์ในการท างาน 41 ปีขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.41 ตามล าดับ   

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 61.72 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 245 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.28 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ส่วนใหญ่มีขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121 - 600 คน) จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.09 รองลงมาคือ ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 601 - 1,500 คน) จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 1 - 120 คน) จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และขนาด
ใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป) จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 ตามล าดับ 

 
4.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู ้น าด ิจ ิตอลของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนา ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเพ่ือการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในล าดับต่อไป ผลการวิเคราะห์ แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก 
แสดงในตารางที ่4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  
 

ข้อที ่ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้   
 3.00 

S.D. 
C.V. 
 20% 

องค์ประกอบท่ี 1 ความร่วมมือ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 แบ่งปันข้อมูล    

1 แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน ์ 4.17 0.70 16.77 
2 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ 4.13 0.68 16.49 
3 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอกองค์กการ 4.00 0.64 16.08 
4 สร้างความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล   4.20 0.55 13.12 
5 ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน 4.43 0.73 16.42 
 รวม 4.19 0.67 15.99 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรับผดิชอบ    
6 ท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลเุป้าหมาย  4.67 0.48 12.79 
7 ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส ่ 4.73 0.45 12.73 
8 ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน 4.83 0.38 12.44 
9 ยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง 4.80 0.48 11.37 
10 พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 4.60 0.50 14.12 
 รวม 4.73 0.46 9.77 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การแกไ้ขปัญหา    
11 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา  4.60 0.56 12.24 
12 มองภาพรวมของปัญหาเพื่อจับประเด็นปญัหา  4.47 0.63 14.03 
13 ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา  4.50 0.63 13.99 
14 มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอยา่งรวดเร็ว  4.53 0.57 12.60 
15 มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพในการท างาน 4.40 0.50 11.32 
 รวม 4.52 0.56 12.49 
 รวมองค์ประกอบที่ 1 ทั้งหมด 4.47 0.62 13.77 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 

ข้อที ่ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้   
 3.00 

S.D. 
C.V. 
 20% 

องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ดิจติอล    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจดจิิตอล    
16 เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล  4.53 0.57 12.60 
17 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  4.37 0.56 12.73 
18 ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล  4.30 0.53 12.44 
19 รู้กฎหมายดิจิตอล  4.43 0.50 11.37 
20 ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม 4.40 0.62 14.12 
 รวม 4.41 0.56 12.64 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้ดิจติอล    
21 ใช้ดิจิตอลในการท างาน 4.37 0.56 12.73 
22 ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน  4.47 0.57 12.79 
23 ใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ 4.33 0.66 15.25 
24 ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน  4.30 0.60 13.86 
25 ใช้ดิจิตอลตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 4.23 0.50 11.91 
 รวม 4.34 0.58 13.30 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การรู้สารสนเทศ    
26 เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได ้ 4.47 0.57 12.79 
27 คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ 4.33 0.55 12.62 
28 ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ  4.30 0.60 13.86 
29 จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 4.27 0.58 13.67 
30 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจติอล 4.20 0.66 15.82 
 รวม 4.31 0.59 13.73 
 รวมองค์ประกอบที่ 2 ทั้งหมด 4.35 0.58 13.22 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 

ข้อที ่ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้   
 3.00 

S.D. 
C.V. 
 20% 

องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์ดิจิตอล    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวสิัยทัศน ์    
31 ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ  4.47 0.73 16.35 
32 รวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ 4.53 0.57 12.60 
33 วิเคราะหส์ังเคราะห์ก าหนดภาพอนาคตขององค์การอย่างชัดเจน 4.20 0.55 13.12 
34 สร้างภาพอนาคตดิจติอลกับเพื่อนร่วมงาน 4.03 0.76 18.96 
35 มีมุมมองของภาพอนาคตโลกดจิิตอล 4.30 0.60 13.86 
 รวม 4.31 0.67 15.44 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน ์    
36 เผยแพร่วสิัยทัศน์ดจิิตอล 4.23 0.63 14.79 
37 สามารถเผยแพร่วิสยัทัศน์ดิจิตอลอย่างชัดเจน 4.10 0.61 14.82 
38 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจติอล  4.27 0.69 16.21 
39 ท าให้สมาชิกยอมรับวสิัยทัศนด์ิจิตอล  4.10 0.71 17.37 
40 จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่วสิัยทศัน์ 4.07 0.69 17.00 
 รวม 4.15 0.66 15.96 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัตติามวสิัยทศัน์    
41 น าวิสัยทัศน์ดิจติอลไปสู่การปฏิบตั ิ 4.00 0.65 11.37 
42 เชื่อมโยงวิสัยทัศนด์ิจิตอลไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ 4.07 0.45 17.00 
43 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติามวสิัยทััศน์  4.43 0.69 12.82 
44 สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วสิัยทัศน ์ 4.33 0.54 17.49 
45 ติดตามประเมินผลวสิัยทัศน ์ 4.63 0.76 12.00 
 รวม 4.29 0.56 15.16 
 รวมองค์ประกอบที่ 3 ทั้งหมด 4.25 0.66 15.42 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  
 

ข้อที ่ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้   
 3.00 

S.D. 
C.V. 
 20% 

องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสาร    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ทักษะการสื่อสาร    
46 ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า  4.70 0.47 9.92 
47 สามารถสื่อสารให้เกดิความสัมพันธ์อันดีในการท างาน  4.67 0.55 11.70 
48 น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื่อสารอย่างมีเหตุผล 4.60 0.50 10.83 
49 สื่อสารจูงใจผู้อื่นไปสู่การปฏิบัติงาน  4.63 0.61 13.27 
50 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสื่อสาร 4.57 0.63 13.71 
 รวม 4.62 0.55 11.87 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ทัศนคติในการสื่อสาร    
51 ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผูส้ื่อสาร  4.63 0.61 13.27 
52 ทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจติอล 4.60 0.67 14.67 
53 ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสาร  4.67 0.48 10.27 
54 สื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร  4.57 0.63 13.71 
55 เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 4.80 0.41 8.48 
 รวม 4.65 0.57 12.19 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ชัดเจนในการสื่อสาร    
56 สื่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไป ตรงมา 4.77 0.50 10.57 
57 ใช้ภาษาและถ้อยค าท่ีเข้าใจง่าย  4.53 0.63 13.87 
58 ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่านดจิิตอล  4.63 0.56 12.00 
59 สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป 4.53 0.57 12.60 
60 ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพื่อความถูกต้องชัดเจน 4.60 0.56 12.24 
 รวม 4.61 0.57 12.25 
 รวมองค์ประกอบที่ 4 ทั้งหมด 4.63 0.56 12.07 
 รวมพฤติกรรมบ่งชี้ ทั้งหมด 60 พฤติกรรมบ่งชี้ 4.43 0.62 14.01 

 
หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.38 – 0.76 
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 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู ้น าดิจิตอลของบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมบ่งชี้ 
จ านวน 60 พฤติกรรมบ่งชี้ อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดทุกพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ แบ่งปัน
ข้อมูล ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม จ านวน 20 พฤติกรรมบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.00-4.83 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย อยู่ระหว่าง 9.77-16.77 พบว่า พฤติกรรมบ่งชี้ 
2 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และตัวบ่งชี้ 1 
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุด คือมีค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 16.77 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือ ต่ ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านความรู้ดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ ความ
เข้าใจดิจิตอล การใช้ดิจิตอล และการรู้สารสนเทศ มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม จ านวน 20 พฤติกรรมบ่งชี้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20-4.53 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย อยู่ระหว่าง 11.91-15.82 พบว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้ 30 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และตัวบ่งชี้ 30 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล มีค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุด คือมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 15.82 แสดงให้เห็นว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ  ต่ ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้าง 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ การ
สร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม จ านวน 20 
พฤติกรรมบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00-4.63 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย อยู่ระหว่าง 
11.37-18.96 พบว่า พฤติกรรมบ่งชี้ 41 น าวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และตัวบ่งชี้ 34 สร้างภาพอนาคตดิจิตอลกับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายมากท่ีสุด คือมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 18.96 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัว 
มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า  3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ ต่ ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้าง 
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 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ มีความ
เชื่อในเทคโนโลยี มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี มีพฤติกรรม
บ่งชี้รวม จ านวน 20 พฤติกรรมบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.53-4.80 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย อยู่ระหว่าง 9.92-14.67 พบว่า พฤติกรรมบ่งชี้ 59 สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจน
ต่อสารที่สื่อออกไป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และตัวบ่งชี้ 52 ทัศนคติบวกต่อการ
สื่อสารดิจิตอล มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุด คือมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 14.67 
แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ ต่ ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรร
ก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

 
4.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยได้น าเสนอเป็นล าดับ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยัน เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดันดับ 2 ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ขั้นตอนที่1 ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ 

     ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 การวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory 
Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ โมเดลนี้เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดับสามจึงไม่สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัย จึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออก  เป็น 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่1 และขั้นตอนที่ 2 เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้รวม ส าหรับภาวะผู้น าดิจิตอลของ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนผลการวิเคราะห์ที่ได้ ซึ่งตามหลักสถิติแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549)  
 ขั้นตอนที่2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกล
องค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ต่อไป แตเ่นื่องจากข้อจ ากัดของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ และ 
พฤติกรรมบ่งชี้ 60 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยทั้งหมด  4  
โมเดล ดังนี้ 

  1) องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล   
   มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 15 พฤติกรรมบ่งชี้ 

  2)  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล   
   มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 15 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  3) องค์ประกอบความร่วมมือดิจิตอล  
   มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 15 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  4) องค์ประกอบการสื่อสารดิจิตอล   
   มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ มีพฤติกรรมบ่งชี้ 15 พฤติกรรมบ่งชี้ 
ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยัน ปรากฏในภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความร่วมมือ 
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ภาพที่ 4.3  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความรู้ดิจิตอล 
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ภาพที่ 4.4  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
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ภาพที่ 4.5  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสื่อสาร  
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่าง
จากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะ
น าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539) ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติ
ของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 
(identity matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น  
ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาที่การมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-
Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) ซึ่งคิมและมัชเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 อ้าง
ถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า 
.50 แสดงว่าไม่เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่บ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล
ของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกรายเป็นรายโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของโมเดลความร่วมมือ (COL) 
 

ตัวบ่งชี้  COL_1 COL_2 COL_3 COL_4 COL_5 COL_6 COL_7 COL_8 COL_9 COL_10 COL_11 COL_12 COL_13 COL_14 COL_15 
COL_1 1.000               
COL_2 .634** 1.000              
COL_3 .578** .743** 1.000             
COL_4 .647** .741** .658** 1.000            
COL_5 .521** .563** .525** .522** 1.000           
COL_6 .422** .450** .404** .443** .605** 1.000          
COL_7 .471** .460** .476** .470** .577** .560** 1.000         
COL_8 .505** .444** .421** .412** .538** .648** .629** 1.000        
COL_9 .351** .371** .367** .370** .341** .413** .448** .507** 1.000       
COL_10 .415** .522** .422** .390** .496** .397** .468** .517** .403** 1.000      
COL_11 .397** .444** .375** .451** .424** .445** .532** .534** .448** .598** 1.000     
COL_12 .394** .502** .404** .394** .500** .422** .557** .583** .410** .745** .673** 1.000    
COL_13 .429** .511** .411** .431** .415** .410** .469** .567** .430** .633** .497** .658** 1.000   
COL_14 .298** .379** .338** .378** .326** .392** .403** .443** .428** .461** .511** .515** .650** 1.000  
COL_15 .410** .498** .446** .498** .416** .352** .369** .400** .326** .568** .494** .605** .628** .671** 1.000 
Bartlett’s test of sphericity = 6213.411 , p= 0.000 

Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling = 0.924 และทุกค่าอยู่ในระดับ p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของ
โมเดลความร่วมมือ (COL) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และผลการวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 แบ่งปันข้อมูล (COL1) ได้แก่ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
(COL_1) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ (COL2) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอกองค์กการ 
(COL_3) สร้างความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล (COL_4) และ ใช้ข้อมูลดิจิตอล
ปรับปรุงการท างาน (COL_5)   

 COL_1 - COL_5 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.521-0.743 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรับผิดชอบ (COL2) ได้แก่ ท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย (COL_6) ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่ (COL_7) ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน
(COL_8) และ ยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง (COL_9) และ พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
(COL_10) 

 COL_11 - COL_12 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.397-0.648 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่   

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การแก้ไขปัญหา (COL3) ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
แก้ไขปัญหา (COL_11) มองภาพรวมของปัญหาเพื่อจับประเด็นปัญหา (COL_12) ระดมสมองของ
ทีมงานในการแก้ไขปัญหา (COL_13) มีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว (COL_14) และ
มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน (COL_15)  

 COL_11 - COL_15 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.494-0.673 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

 เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 6213.411  (p=.000) แสดง
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า
ดัชนีไกเกอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ 0.924 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของโมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) 
 

 ตัวบง่ชี ้ DLT_16 DLT_17 DLT_18 DLT_19 DLT_20 DLT_21 DLT_22 DLT_23 DLT_24 DLT_25 DLT_26 DLT_27 DLT_28 DLT_29 DLT_30 
DLT_16 1.000               
DLT_17 .495** 1.000              
DLT_18 .469** .760** 1.000             
DLT_19 .426** .769** .578** 1.000            
DLT_20 .390** .604** .609** .568** 1.000           
DLT_21 .443** .711** .700** .689** .850** 1.000          
DLT_22 .385** .671** .656** .556** .755** .780** 1.000         
DLT_23 .468** .682** .682** .629** .762** .765** .719** 1.000        
DLT_24 .411** .573** .684** .552** .683** .816** .654** .640** 1.000       
DLT_25 .409** .607** .673** .450** .703** .734** .721** .773** .690** 1.000      
DLT_26 .411** .667** .682** .595** .769** .799** .731** .707** .633** .760** 1.000     
DLT_27 .439** .584** .700** .563** .622** .725** .629** .579** .630** .593** .787** 1.000    
DLT_28 .425** .595** .847** .458** .603** .702** .640** .569** .699** .640** .686** .779** 1.000   
DLT_29 .454** .524** .659** .584** .567** .655** .519** .538** .647** .555** .526** .614** .751** 1.000  
DLT_30 .458** .518** .615** .485** .483** .566** .506** .440** .667** .540** .610** .706** .721** .622** 1.000 

Bartlett’s test of sphericity = 10014.776 , p= 0.000 

Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling = 0.913 และทุกค่าอยู่ในระดับ p<0.01 
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของ
โมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และผลการวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เข้าใจดิจิตอล (DLT1) ได้แก่ เข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล (DLT_16) รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล (DLT_17) ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล (DLT_18) รู้กฎหมาย
ดิจิตอล (DLT_19) ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม (DLT_20)   

DLT_16 - DLT_20 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.390-0.769 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้ดิจิตอล (DLT2) ได้แก่ ใช้ดิจิตอลในการท างาน (DLT_21) ใช้ดิจิตอลใน
การบริหารงาน (DLT_22) ใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ (DLT_23) ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจ
หน่วยงาน (DLT_24) ใช้ดิจิตอลติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน (DLT_25)  

DLT_6 - DLT_10 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.640-0.816 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การรู้สารสนเทศ (DLT3) ได้แก่ เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผล
ข้อมูลนั ้นได้ (DLT_26) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ  (DLT_27) ใช้
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ (DLT_28) การสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (DLT_29) และ ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล (DLT_30)  

DLT_26 – DLT1_30 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.526-0.787 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 10047.776 (p=.000) แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนี
ไกเกอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 
0.913 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้โมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
 

ตัวบ่งชี ้ VIS_31 VIS_32 VIS_33 VIS_34 VIS_35 VIS_36 VIS_37 VISP_38 VIS_39 VIS_40 VIS_41 VIS_42 VIS_43 VIS_44 VIS_45 
VIS_31 1.000               
VIS_32 .809** 1.000              
VIS_33 .496** .564** 1.000             
VIS_34 .556** .593** .642** 1.000            
VIS_35 .484** .440** .503** .542** 1.000           
VIS_36 .428** .388** .516** .543** .710** 1.000          
VIS_37 .465** .402** .623** .622** .672** .704** 1.000         
VIS_38 .646** .488** .476** .486** .617** .591** .631** 1.000        
VIS_39 .387** .309** .390** .350** .451** .372** .513** .588** 1.000       
VIS_40 .347** .312** .364** .343** .393** .324** .451** .466** .421** 1.000      
VIS_41 .450** .392** .504** .603** .539** .496** .617** .526** .495** .574** 1.000     
VIS_42 .466** .461** .518** .559** .500** .463** .571** .533** .422** .627** .686** 1.000    
VIS_43 .440** .412** .581** .604** .497** .563** .681** .529** .450** .503** .616** .654** 1.000   
VIS_45 .290** .269** .440** .472** .393** .435** .510** .420** .419** .403** .565** .509** .627** 1.000  
VIS_45 .531** .561** .378** .411** .353** .327** .363** .373** .328** .382** .414** .523** .495** .445** 1.000 

Bartlett’s test of sphericity = 6475.361, p= 0.000 

Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling = 0.923 และทุกค่าอยู่ในระดับ p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
ของวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และผลก ารวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ (VIS1) ได้แก่ ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ (VIS_31) ใช้
ดิจิตอลในรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ (VIS_32) วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดภาพอนาคต
ดิจิตอลอย่างชัดเจน (VIS_33) สร้างภาพอนาคตกับผู ้ร่วมงาน (VIS_34) และ แลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นกับผู้ร่วมงานให้ยอมรับวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_35)  

VIS_31 - VIS_35 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.440-0.809 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS2) ได้แก่ เผยแพร่วิสัยทัศน์ผ่านสื่อดิจิตอล (VIS_36) 
สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_37) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
(VIS_38) ท าให้สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_39) และ จูงใจสมาชิกใน
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_40)  

VIS_36 - VIS_40 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.324-0.704 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่  3 ปฏิบัต ิตามวิส ัยทัศน์ (VIS3) ได้แก่ น าว ิส ัยทัศน์ไปสู ่การปฏิบัต ิ (VIS_41) 
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ (VIS_42) สนับสนุนบุคลากร
ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_43) มีการจัดการองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
(VIS_44) และ ตรวจสอบติดตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_45) 

 VIS_41- VIS_45 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.414-0.686 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทุกคู่ 

เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 6475.361  (p=.000) แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนี
ไกเกอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 
0.923 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอท่ีจะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของโมเดลการสื่อสาร 
 

 ตัวบง่ชี ้ COM_46 COM_47 COM_48 COM_49 COM_50 COM_51 COM_52 COM_53 COM_54 COM_55 COM_56 COM_57 COM_58 COM_59 COM_60 

COM_46 1.000               
COM_47 .771** 1.000              
COM_48 .857** .832** 1.000             
COM_49 .595** .637** .604** 1.000            
COM_50 .560** .541** .520** .684** 1.000           
COM_51 .634** .614** .629** .618** .596** 1.000          
COM_52 .493** .481** .451** .699** .591** .569** 1.000         
COM_53 .614** .637** .523** .585** .775** .517** .554** 1.000        
COM_54 .641** .527** .607** .486** .534** .593** .473** .611** 1.000       
COM_55 .600** .536** .580** .505** .584** .552** .453** .592** .753** 1.000      
COM_56 .578** .555** .589** .506** .571** .533** .429** .575** .710** .799** 1.000     
COM_57 .503** .536** .511** .471** .534** .522** .622** .468** .562** .662** .653** 1.000    
COM_58 .679** .598** .619** .480** .458** .495** .353** .483** .535** .610** .595** .501** 1.000   
COM_59 .526** .629** .508** .519** .421** .540** .412** .544** .472** .547** .539** .402** .572** 1.000  
COM_60 .602** .524** .576** .533** .438** .590** .407** .428** .548** .615** .618** .489** .643** .724** 1.000 

Bartlett’s test of sphericity = 8454.149 , p= 0.000 

Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling = 0.900 และ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ของ
โมเดลการสื่อสาร (COM) พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p< .01) และผลก ารวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ทักษะการสื่อสาร (COM1) ได้แก่ มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การกระท า (COM_46) สามารถสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน  (COM_47) น าสื่อ
ดิจิตอลมาใช้สื่อสารอย่างมีเหตุผล (COM_48) สื่อสารจูงใจผู้อ่ืนไปสู่การปฏิบัติงาน (COM_49) และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร (COM_50)  

COM_46 - COM_50 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.520-0.857 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ทัศนคติในการสื่อสาร (COM2) ได้แก่ ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู ้สื ่อสาร
(COM_51) ทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจิตอล (COM_52) ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสาร (COM_53) 
สื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร (COM_54) และ เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร 
(COM_55)  

COM_51 - COM_55 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.453-0.753 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) ได้แก่ สื ่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไป ตรงมา 
(COM_56) ใช้ภาษาและถ้อยค าที ่เข้าใจง่าย (COM_57) ใช้ข้อความชัดเจนสั ่งงานผ่านดิจิตอล 
(COM_58) สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป (COM_59) และ ทบทวน
สารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพ่ือความถูกต้องชัดเจน (COM_60)  

COM_56 - COM_60 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.402-0.724 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมี
นัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 8454.149  (p=.000) แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนี
ไกเกอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 
0.900 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอท่ีจะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่บ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล
ของบริหารสถานศึกษาขั ้น พื ้นฐาน จากตารางที่ 4.4 – 4.7 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละโมเดลมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 
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 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ 
Baertlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลความร่วมมือ  โมเดลความรู้ดิจิตอล โมเดล
วิสัยทัศน์ดิจิตอล  และโมเดลการสื่อสาร ปรากฏผลในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่  4.9 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลย่อยภาวะผู ้น าด ิจ ิตอลของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โมเดล Baertlett test  
of Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling 

Adequacy (MSA) 
ความร่วมมือ  6213.411 0.000 0.924 
ความรู้ดิจิตอล 10047.776 0.000 0.913 
วิสัยทัศน์ดิจิตอล 6475.361 0.000 0.923 
การสื่อสาร 8454.149 0.000 0.900 

 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมท
ริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 6213.411, 10047.776, 6475.361 และ 8454.149 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อย
กว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin  Measurers  of Sampling Adequacy (MSA) 
มีค่าเท่ากับ 0.924, 0.913, 0.923 และ 0.900 ตามล าดับ โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวบ่งชี้
มีความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคิม  
และมัชเลอร์   ได้ เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 ดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า.50 ใช้ไม่ได้   
(Kim & Muclle, 1978  อ้างถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539)   
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ
มาตรฐานจากพฤติกรรมบ่ งชี้  จ านวน 60 พฤติกรรมบ่ งชี้  ตามโมเดลย่อยทั้ ง  4 โมเดล 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  1) โมเดลความร่วมมือ (COL) 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความร่วมมือ (COL) แสดงใน
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน  ตัวบ่งชี้
ความร่วมมือ แสดงในตารางที่ 4.10 และการสร้างโมเดลความร่วมมือ แสดงในภาพที่ 4.6 
 

 
 
ภาพที่ 4.6  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความร่วมมือ 
 
 ภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความร่วมมือ พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 48.676 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 45 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.327 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.974 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.011  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความร่วมมือ (COL) 
 

ตัวบ่งชี ้ พฤติกรรม
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
แปรปรวน 
ของคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

ความ
เที่ยง
ของ
ตัว
แปร
แฝง 

ค่าเฉลี่ย
ของความ
แปรปรวน
ที่สังเกต

ได้ 

  SE t Pc Pv 

COL1 

COL_1 0.76 0.07 16.78 0.58 0.09 0.46  
 

0.89 

 
 

0.62 
COL_2 0.86 0.07 18.12 0.74 0.17 0.43 
COL_3 0.78 0.07 16.59 0.61 0.08 0.30 
COL_4 0.83 0.07 17.11 0.69 0.21 0.37 
COL_5 0.67 - - 0.45 0.09 0.31 

 COL_6 0.61 0.07 13.45 0.37 0.08 0.10  
 

0.93 

 
 

0.72 
COL2 

COL_7 0.71 0.06 15.50 0.50 0.19 0.19 
COL_8 0.70 0.06 16.12 0.50 0.09 0.10 
COL_9 0.54 0.06 12.55 0.29 0.08 0.22 
COL_10 0.71 - - 0.50 0.10 0.22 

COL3 

COL_11 0.68 0.05 16.16 0.46 0.17 0.31  
 

0.89 

 
 

0.63 
COL_12 0.69 0.05 19.36 0.48 -0.01 0.32 
COL_13 0.86 0.06 20.00 0.73 0.38 0.33 
COL_14 0.66 0.04 19.54 0.43 -0.07 0.34 
COL_15 0.78 - - 0.61 0.21 0.29 

 

** p<0.01   
 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลย่อยตามตารางที่  4.10 และภาพที่ 4.8 พบว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่0.54 – 
0.86 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า นอกจาก จะ
พิจารณา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
ร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 1. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้  แบ่งปันข้อมูล (COL1) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ COL_1 
-COL_5 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.67-0.86 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า 
พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้
แบ่งปันข้อมูล (COL1) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ 
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(COL2) สร้างความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล (COL_4) แบ่งปันข้อมูลดิจิตอล
ภายนอกองค์กการ (COL_3) แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ (COL_1) และ ใช้
ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน (COL_5) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.74, 0.69, 
0.61, 0.58 และ 0.45 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบ (COL2) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ COL_6 
-COL_10 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.54-0.71 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ทุกค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรม
บ่งชี้ มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ (COL2) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่ (COL_7) พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ด ีขึ ้น
(COL_10) ไม่ละเลยทอดทิ ้งงาน(COL_8) ท างานอย่างเต็มความสามารถเพื ่อบรรลุเป้าหมาย 
(COL_6) และยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง (COL_9) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ 0.50, 0.50, 0.50, 0.37 และ 0.29 ตามล าดับ   
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหา  (COL3) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ COL_11 
-COL_15 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.66-0.86 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ทุกค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรม
บ่งชี้ มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหา (COL3) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา (COL_13) มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน (COL_15) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา 
(COL_11) มองภาพรวมของปัญหาเพื่อจับประเด็นปัญหา (COL_12) และมีวิธีการแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว (COL_14) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.73, 0.61, 0.48, 0.46 
และ 0.43 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบ 
ความร่วมมือ (COL)  
 

ตัวบ่งชี้ COL1 COL2 COL3 
COL1 1.00   
COL2 0.84** 1.00  
COL3 0.76** 0.94** 1.00 
 

** p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวในโมเดลความร่วมมือมีความสัมพันธ์กันทุกตัว
บ่งชี้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.76 – 0.94  

 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับโมเดลความร่วมมือดิจิตอล  ได้สเกล 3 ตัวบ่งชี้ ดังสมการ  

 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้แบ่งปันข้อมูล  
COL1 = ((0.09*COL_1)+(0.17*COL_2)+(0.08*COL_3)+(0.21*COL_4)+(0.09*COL_5))  
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ 
COL2 = ((0.08*COL_6)+(0.19*COL_7)+(0.09*COL_8)+(0.08*COL_9)+(0.10*COL_10)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหา 
COL3 = ((0.17*COL_11)+(-0.01*COL_12)+(0.38*COL_13)+(-.07*COL_14)+(0.21*COL_15)) 
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 2) โมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) แสดงในตารางที่ 
4.11 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน  ตัวบ่งชี้โมเดล
ความรู้ดิจิตอล แสดงในตารางที่ 4.12 และการสร้างโมเดลความรู้ดิจิตอล แสดงในภาพที่ 4.7      
 

 
 
ภาพที่ 4.7  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความรู้ดิจิตอล 
 

ภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความรู้ดิจิตอล พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 25.222 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 17 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.090 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.995 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.963 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.028 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) 
 

ตัว
บ่งชี ้

พฤติกรรม
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ ์

(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

 

ความ 
แปรปรวน 
ของคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

 

ความ
เที่ยง
ของ
ตัว
แปร
แฝง 

ค่าเฉลี่ย
ของความ
แปรปรวน
ที่สังเกต

ได้ 

  SE t Pc Pv 

DLT1 

DLT_16 0.56 - - 0.32 0.07 0.19   
DLT_17 0.85 0.09 14.83 0.72 -0.04 0..07   
DLT_18 0.92 0.10 14.55 0.85 0.70 0.04 0.94 0.75 
DLT_19 0.79 0.10 12.95 0.63 0.29 0.10   
DLT_20 0.87 0.12 12.75 0.76 0.56 0.70   

DLT2 

DLT_21 0.95 - - 0.91 0.80 0.02   
DLT_22 0.83 0.30 29.41 0.68 0.21 0.08   
DLT_23 0.75 0.32 26.46 0.56 -0.17 0.13 0.98 0.90 
DLT_24 0.86 0.03 31.53 0.73 0.054 0.07   
DLT_25 0.82 0.03 27.98 0.68 0.30 0.09   

DLT3 

DLT_26 0.85 - - 0.71 0.24 0.08   
DLT_27 0.80 0.04 32.01 0.64 0.09 0.09   
DLT_28 0.81 0.05 20.39 0.65 0.00 0.09 0.97 0.85 
DLT_29 0.75 0.05 16.72 0.57 0.15 0.12   
DLT_30 0.67 0.04 17.33 0.45 -0.04 0.15   

 

** p<0.01 
 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลย่อยตามตารางที่  4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่0.56 – 
0.95 ซึ่ งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่า นอกจาก 
จะพิจารณา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์ร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 1. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ เข้าใจดิจิตอล (DLT1) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ DLT_11-
DLT_15 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.56-0.92 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 
มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ความเข้าใจดิจิตอล (DLT1) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
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ได้แก่ ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล (DLT_18) ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม (DLT_20)  รู้กฎหมาย
ดิจิตอล (DLT_19) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล (DLT_17) และเข้าใจบริบทของโลก
ดิจิตอล (DLT_16) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.85, 0.76, 0.72, 0.63 และ 0.32 
ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การใช้ดิจ ิตอล (DLT2) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ DLT_16 
-DLT_20 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.75-0.95 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 
มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้การใช้ดิจิตอล (DLT2) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ใช้
ดิจิตอลในการท างาน (DLT_21) ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน (DLT_24) ใช้ดิจิตอลใน
การบริหารงาน (DLT_22) ใช้ดิจิตอลติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน (DLT_25) และ ใช้
ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ (DLT_23) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.91, 0.73, 0.68, 
0.68 และ 0.56 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การรู้สารสนเทศ (DLT3) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ DLT_21-
DLT_25 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.67-0.85 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 
มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้การรู้สารสนเทศ (DLT3) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได้  (DLT_26) คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจาร
ญาณในการเลือกใช้สารสนเทศ  (DLT_27) ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ (DLT_28) การ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ (DLT_29) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล 
(DLT_30) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.71, 0.65, 0.64, 0.57 และ 0.45 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบความรู้
ดิจิตอล (DLT)  
 

ตัวบ่งชี้ DLT1 DLT2 DLT3 
DLT1 1.00   
DLT2 0.84** 1.00  
DLT3 0.76** 0.94** 1.00 

 

** p<0.01  
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จากตารางที ่4.13 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวในโมเดลความรู้ดิจิตอล (DLT) มีความสัมพันธ์กันทุกตัวบ่งชี้ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.76 – 0.94 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้  เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับ
น าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดล
ความรู้ดิจิตอล (DLT) ได้สเกล 3 ตัวบ่งชี้ ดังสมการ 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ เข้าใจดิจิตอล  
DLT1 = ((0.07*DLT_16)+(-0.04*DLT_17)+(0.70*DLT_18)+(0.29*DLT_19)+(0.56*DLT_20)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ การใช้ดิจิตอล  
DLT2 = ((0.74*DLT_21)+(0.21*DLT_22)+(0.-0.17*DLT_23)+(0.05*DLT_24)+(0.30*DLT_25)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ การรู้สารสนเทศ  
DLT3 = ((0.24*DLT_26)+(0.09*DLT_27)+(0.00*DLT_28)+(0.15*DLT_29)+(-0.04*DLT_30)) 
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 3) โมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) แสดงในตาราง
ที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน  ตัวบ่งชี้
สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิตอล แสดงในตารางที่ 4.14 และการสร้างโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล แสดงใน
ภาพที่ 4.8 

 
 
ภาพที่ 4.8  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
 

 ภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 
33.963 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 ค่านัยส าคัญทางสถิต ิ(P-value) เท่ากับ 0.136  ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิและค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.993 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.968 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
(RMSEA) เท่ากับ 0.022 
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ตารางท่ี  4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) 
 

ตัวบ่งชี ้ พฤติกรรม
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
แปรปรวน 
ของคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

ความ
เที่ยง
ของ
ตัว
แปร
แฝง 

ค่าเฉลี่ย
ของความ
แปรปรวน
ที่สังเกต

ได้ 

  SE t Pc Pv 

VIS1 

VIS_31 0.63 0.07 12.78 0.40 0.14 0.16   
VIS_32 0.57 0.07 11.98 0.33 -0.12 0.18   
VIS_33 0.72 0.07 14.44 0.51 0.13 0.13 0.95 0.78 
VIS_34 0.84 0.08 15.82 0.71 0.36 0.07   
VIS_35 0.69 - - 0.48 0.16 0.14   

VIS2 

VIS_36 0.71 0.09 12.09 0.50 0.14 0.14   
VIS_37 0.79 0.09 13.98 0.62 0.14 0.10   
VIS_38 0.74 0.08 13.66 0.55 0.18 0.11 0.95 0.78 
VIS_39 0.62 0.08 12.00 0.38 0.11 0.16   
VIS_40 0.61 - - 0.37 0.11 0.19   

VIS3 

VIS_41 0.73 0.11 12.12 0.54 0.06 0.13   
VIS_42 0.74 0.10 13.78 0.55 0.09 0.12   
VIS_43 0.82 0.11 13.26 0.67 0.17 0.09 0.95 0.79 
VIS_44 0.69 0.10 13.09 0.47 0.20 0.15   
VIS_45 0.56 - - 0.31 0.06 0.17   

 

** p<0.01 
 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลย่อยตามตารางที่  4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่0.56 – 
0.84 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า นอกจากจะ
พิจารณา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
ร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)ซึ่งก็ให้
ความหมายในท านองเดียวกัน 
 ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การสร้างวิสัยทัศน์ (VIS1) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ VIS_31-VIS_35 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง  0.57-0.84 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า 
พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ มี
ความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้การสร้างวิสัยทัศน์ (VIS1) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
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สร้างภาพอนาคตกับผู ้ร่วมงาน (VIS_34) วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดภาพอนาคตดิจิตอลอย่าง
ชัดเจน (VIS_33) แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับผู ้ร ่วมงานให้ยอมรับวิสัยทัศน์ด ิจ ิตอล  (VIS_35) 
ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ (VIS_31) ใช้ดิจิตอลในรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ (VIS_32)  
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.71, 0.51, 0.48, 0.40 และ 0.33 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS2) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ VIS36- 
VIS_40 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.61-0.79 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า 
พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ มี
ความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ เผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS2) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_37) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
(VIS_38) เผยแพร่วิสัยทัศน์ผ่านสื ่อดิจิตอล (VIS_36) ท าให้สมาชิกยอมรับการเปลี ่ยนแปลงของ
วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_39) จูงใจสมาชิกในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_40) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ ์(R2) เท่ากับ 0.61, 0.55, 0.50, 0.38 และ 0.37 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS3) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ 
VIS_41-VIS_45 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.56-0.82 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.30 แสดงว่าทุก
พฤติกรรมบ่งชี้ มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS3) เรียงตามล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล  (VIS_43) 
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ (VIS_42) เรียงตามล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ (VIS_41) มีการจัดการองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
(VIS_44) ตรวจสอบติดตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_45) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
0.67, 0.55, 0.54, 0.47 และ 0.31 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบวิสัยทัศน์
ดิจิตอล (Vision) (VIS)  
 

ตัวบ่งชี้ VIS1 VIS2 VIS3 
VIS1 1.00   
VIS2 0.85** 1.00  
VIS3 0.89** 0.86** 1.00 

 

** p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวในโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล มีความสัมพันธ์กันทุก
ตัวบ่งชี้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.85 – 0.89 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับโมเดลวิสัยทัศน์ดิจิตอล ได้สเกล 3 ตัวบ่งชี้ ดังสมการ 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้การสร้างวิสัยทัศน์ 
VIS1 = ((0.14*VIS_34)+(-0.12*VIS_32)+(0.13*VIS_33)+(0.36*VIS_34)+(0.16*VIS_35)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
VIS2 = ((0.14*VIS_36)+(0.14*VIS_37)+(0.18*VIS_38)+(0.11*VIS_39)+(0.11*VIS_40)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
VIS3 = ((0.06*VIS_41)+(0.09*VIS_42)+(0.17*VIS_43)+(0.20*VIS_44)+(0.06*VIS_45)) 
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 4) โมเดลการสื่อสารดิจิตอล (COM) 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร (COM) แสดงในตารางที่ 
4.15 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน  ตัวบ่งชี้ 
การสื่อสาร (Communication) แสดงในตารางที่ 4.16 และการสร้างโมเดลการสื่อสาร แสดงในภาพ
ที่ 4.9 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสื่อสาร 
 

จากภาพที่ 4.9 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณา
จากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 14.534 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 14 ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.411  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 
0.997 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 0.975 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.008 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสื่อสาร (COM) 
 

ตัวบ่งชี ้ พฤติกรรม 
ตัวบ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
แปรปรวน 
ของคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

ความ
เที่ยง
ของ
ตัว
แปร
แฝง 

ค่าเฉลี่ย
ของความ
แปรปรวน
ที่สังเกต

ได้ 

  SE t Pc Pv 

COM1 

COM_46 0.91 0.10 15.78 0.84 0.42 0.04   
COM_47 0.83 0.09 16.00 0.69 0.17 0.08   
COM_48 0.80 0.09 15.14 0.63 -0.22 0.09 0.97 0.86 
COM_49 0.72 0.07 16.77 0.52 -0.17 0.12   
COM_50 0.60 - - 0.35 0.15 0.16   

COM2 

COM_51 0.79 0.07 15.59 0.62 0.27 0.10   
COM_52 0.55 0.06 12.18 0.30 0.00 0.17   
COM_53 0.69 0.06 15.27 0.47 0.18 0.13 0.96 0.82 
COM_54 0.79 0.05 21.91 0.63 0.16 0.09   
COM_55 0.77 - - 0.59 0.12 0.10   

COM3 

COM_56 0.76 0.07 15.13 0.58 0.12 0.11   
COM_57 0.64 0.07 13.45 0.41 0.68 0.15   
COM_58 0.76 0.07 17.70 0.58 0.14 0.11 0.95 0.79 
COM_59 0.67 0.06 18.15 0.44 0.05 0.15   
COM_60 0.68 - - 0.47 -0.06 0.13   

 

** p<0.01 
 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลย่อยตามตารางที่  4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่า 
พฤติกรรมบ่งชี้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.55-
0.91 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า นอกจากจะ
พิจารณา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
ร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และ ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)ซึ่งก็ให้
ความหมายในท านองเดียวกัน 
 1. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทักษะการสื่อสาร (COM1) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ COM_46-
COM_50 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.60-0.91 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุก
ค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.30 แสดงว่าทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 
มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ทักษะการสื่อสาร (COM1) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
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มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า  (COM_46) สามารถสื ่อสารให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในการท างาน (COM_47) น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื ่อสารอย่างมีเหตุผล (COM_48) 
สื่อสารจูงใจผู้อ่ืนไปสู่การปฏิบัติงาน (COM_49) เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร (COM_50) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.84, 0.69, 0.63, 0.52 และ 0.35 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทัศนติในการสื่อสาร (COM2) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ 
COM_51-COM_55 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.55-0.79 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.30 แสดงว่าทุก
พฤติกรรมบ่งชี้ มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ทัศนคติในการสื่อสาร (COM2) เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ สื่อสารทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร (COM_54) ทัศนคติบวก
ต่อตนเอง และผู้สื่อสาร (COM_51) เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร (COM_55) ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่
สื ่อสาร (COM_53) ทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจิตอล (COM_52) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) เท่ากับ 0.63, 0.62, 0.59, 0.47 และ 0.30 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) ซึ่งวัดด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ 
COM_56-COM_60 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.64-0.76 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกค่า พฤติกรรมบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.30 แสดงว่าทุก
พฤติกรรมบ่งชี้ มีความส าคัญในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่านดิจิตอล (COM_58) สื่อสารอย่างตรงประเด็น
ตรงไปตรงมา (COM_56) ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพ่ือความถูกต้องชัดเจน (COM_60)  
สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื ่อออกไป (COM_59) ใช้ภาษาและถ้อยค าที่
เข้าใจง่าย (COM_57) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.58, 0.58, 0.47, 0.44 และ 0.41 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบ 
การสื่อสาร (COM)  
 

ตัวบ่งชี้ COM1 COM2 COM3 
COM1 1.00   
COM2 0.89** 1.00  
COM3 0.93** 0.97** 1.00 

  

** p<0.01 
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จากตารางที ่4.17 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวในโมเดลการสื่อสาร (COM) มีความสัมพันธ์กันทุกตัวบ่งชี้ มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.89 – 0.97 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้  เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับ
น าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดล
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตอล ได้สเกล 3 ตัวบ่งชี้ ดังสมการ 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้การสื่อสารดิจิตอล 
COM1 = ((0.42*COM_46)+(0.17*COM_47)+(-0.22*COM_48)+(-0.17*COM_49)+(0.15*COM_50)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้ความชัดเจนในการสื่อสาร 
COM2 = ((0.27*COM_51)+(0.00*COM_52)+(0.18*COM_53)+(0.16*COM_54)+(0.12*COM_55)) 
 สมการที่ใช้ในการสร้างสเกลตัวบ่งชี้มีการน าเสนองานด้วยดิจิตอล 
COM3 = ((0.12*COM_56)+(0.68*COM_57)+(0.14*COM_58)+(0.05*COM_59)+(-0.06*COM_60)) 
 จากตารางที่ 4.9 – 4.16 และภาพท่ี 4.6 -4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดีมาก นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้
ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 12 ตัว ได้ดังสมการ 
COL1 = ((0.09*COL_1)+(0.17*COL_2)+(0.08*COL_3)+(0.21*COL_4)+(0.09*COL_5))  
COL2 = ((0.08*COL_6)+(0.19*COL_7)+(0.09*COL_8)+(0.08*COL_9)+(0.10*COL_10)) 
COL3 = ((0.17*COL_11)+(-0.01*COL_12)+(0.38*COL_13)+(-.07*COL_14)+(0.21*COL_15)) 
DLT1 = ((0.07*DLT_16)+(-0.04*DLT_17)+(0.70*DLT_18)+(0.29*DLT_19)+(0.56*DLT_20)) 
DLT2 = ((0.74*DLT_21)+(0.21*DLT_22)+(0.-0.17*DLT_23)+(0.05*DLT_24)+(0.30*DLT_25)) 
DLT3 = ((0.24*DLT_26)+(0.09*DLT_27)+(0.00*DLT_28)+(0.15*DLT_29)+(-0.04*DLT_30)) 
VIS1 = ((0.14*VIS_34)+(-0.12*VIS_32)+(0.13*VIS_33)+(0.36*VIS_34)+(0.16*VIS_35)) 
VIS2 = ((0.14*VIS_36)+(0.14*VIS_37)+(0.18*VIS_38)+(0.11*VIS_39)+(0.11*VIS_40)) 
VIS3 = ((0.06*VIS_41)+(0.09*VIS_42)+(0.17*VIS_43)+(0.20*VIS_44)+(0.06*VIS_45)) 
COM1 = ((0.42*COM_46)+(0.17*COM_47)+(-0.22*COM_48)+(-0.17*COM_49)+(0.15*COM_50)) 
COM2 = ((0.27*COM_51)+(0.00*COM_52)+(0.18*COM_53)+(0.16*COM_54)+(0.12*COM_55)) 
COM3 = ((0.12*COM_56)+(0.68*COM_57)+(0.14*COM_58)+(0.05*COM_59)+(-0.06*COM_60)) 
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  ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู ้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวบ่งชี้ใหม่ 12 ตัวบ่งชี้  ซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้น  
และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ ความร่วมมือดิจิตอล (COL)  ความรู้ดิจิตอล (DLT)  
วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS)  และการสื่อสารดิจิตอล (COM)  มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองเพียงครั้งเดียว ซึ่งได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองภาวะผู้น าดิจิตอล
ของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในภาพที่ 4.10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.10  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งชี้ใหม่ทั้ง 12 ตัว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ  Bartlett  (Bartlett’s 
test of Sphericity) และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy MSA)  เพ่ือพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DGLD) 
 
 ตัวบ่งชี้ COL1 COL2 COL3 DLT1 DLT2 DLT3 VIS1 VIS2 VIS3 COM1 COM2 COM3 

COL1 1.000            

COL2 .721 1.000           

COL3 .647 .729 1.000          

DLT1 .595 .553 .671 1.000         

DLT2 .573 .554 .682 .862 1.000        

DLT3 .592 .550 .660 .815 .815 1.000       

VIS1 .742 .627 .566 .544 .579 .626 1.000      

VIS2 .640 .680 .584 .563 .592 .580 .708 1.000     

VIS3 .575 .571 .784 .672 .720 .730 .704 .761 1.000    

COM1 .741 .606 .551 .583 .570 .571 .634 .539 .527 1.000   

COM2 .662 .733 .597 .604 .632 .610 .561 .707 .607 .821 1.000  

COM3 .582 .578 .734 .734 .726 .737 .532 .599 .755 .753 .810 1.000 
 Bartlett’s test of sphericity = 8589.22, p= 0.000 
 Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling = 0.877 

 

หมายเหตุ  ทุกค่าอยู่ในระดับ  p<0.01  
 

 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตัว
บ่งชี้ภาวะผู ้น าด ิจ ิตอลของบร ิหารสถานศึกษาขั ้น พื ้นฐาน  (DGLD) พบว่า องค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (p< .01) และผลการวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 ความร่วมมือ (COL) ได้แก่ แบ่งปันข้อมูล (COL1) ความรับผิดชอบ 
(COL2) และการแก้ไขปัญหา (COL3) COL1 – COL3 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.647-0.729 ซึ่ง
มากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 
 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) ได้แก่ เข้าใจดิจิตอล (DLT1) การใช้
ดิจิตอล (DLT2) และการรู้สารสนเทศ (DLT3) DLT1 – DLT3 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.805-
0.855 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) ได้แก่ เข้าใจดิจิตอล (DLT1) การใช้ดิจิตอล 
(DLT2) และการรู้สารสนเทศ (DLT3) DLT1 – DLT3 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.815-0.862 ซึ่ง
มากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 
 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล 
(VIS1) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS2) และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS3) VIS1 – VIS3 
มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.704-0.761 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 
 องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสาร  (COM) ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร (COM1) ทัศนคติในการ
สื่อสาร (COM2) และชัดแจนในการสื่อสาร (COM3) COM1 – COM3 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 
0.753-0.821 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ 

เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 8589.220 (p=.000) แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ค่าดัชนี
ไกเกอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 
0.877 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบดัง
แสดงในตารางที ่4.19 
 
ตารางที่  4.19  ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู ้น าดิจ ิตอล ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โมเดล Baertlett test 
of Sphericity 

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

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

8589.220 0.000 0.877 
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 จากตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า  Baertlett test of Sphericity มี
ค่าเท่ากับ 8589.200 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers  of Sampling Adequacy (MSA)  มีค่าเท่ากับ 0.877 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัว
บ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคิม
และมัชเลอร์ ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าใช้
ไม่ได้ (Kim & Muclle, 1978 อ้างถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539)   
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่  2 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.19 และ
ภาพที่ 4.11 
 

 
 
ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ ภาวะผู ้น า
ดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 7.863 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.248 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.998 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.973 
และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 
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ตารางที่  4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DGLD) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความ 
แปรปรวน 
ของคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

  SE t 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก    
องค์ประกอบความร่วมมือ (COL)    

COL1 0.79 0.05 19.59** 0.62 0.14 0.07 
COL2 0.90 - - 0.81 0.53 0.03 
COL3 0.83 0.05 20.20** 0.68 -0.02 0.05 

องค์ประกอบองค์ประกอบความรู้ดจิิตอล (DLT)    
DLT1 0.92 - - 0.85 0.32 0.03 
DLT2 0.92 0.03 39.13** 0.85 0.32 0.03 
DLT3 0.89 0.04 27.98** 0.78 0.27 0.04 

องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS)    
VIS1 0.82 - - 0.67 0.19 0.06 
VIS2 0.87 0.05 19.76** 0.75 0.17 0.04 
VIS3 0.89 0.04 26.06** 0.79 0.49 0.04 

องค์ประกอบการสื่อสาร (COM)    

COM1 0.85 - - 0.72 -0.10 0.05 
COM2 0.98 0.04 24.33** 0.94 0.48 0.01 
COM3 0.97 0.06 19.36** 0.97 0.85 0.01 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง    
COL 0.97 - - 0.76   
DLT 0.90 0.06 17.10** 0.94   
VIS 0.87 0.06 16.89** 0.80   

COM 0.80 0.07 13.95** 0.65   

Chi-Square= 7.863, df = 6, p = 0.248, 2 /df= 1.311, GFI = 0.998, AGFI = 0.973, RMSEA = 0.022 
 

** p<0.01 
 
 
 



 
144 

 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.80-0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
องค์ประกอบทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.80 แสดงว่าทุกตัวองค์ประกอบมี
ความส าคัญดีมาก ในการสนับสนุนตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(DGLD) เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ ความร่วมมือ (COL) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.97 ความรู้ดิจิตอล  (DLT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 วิสัยทัศน์
ดิจิตอล (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.87 และการสื่อสาร (COM) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.94, 0.80, 0.76 และ 0.65 
ตามล าดับ 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความร่วมมือ (COL) เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 
COL1-COL3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.79-0.90 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.50 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มี
ความส าคัญในการสนับสนุนองค์ประกอบความร่วมมือดิจิตอล (COL) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ความรับผิดชอบ (COL2) การแก้ไขปัญหา (COL3) และ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (COL1)  
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.62, 0.68 และ 0.81 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัด
ด้วยตัวบ่งชี้ DLT1- DLT3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.89-0.92 มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.80 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้
มีความส าคัญดีมาก ในการสนับสนุนองค์ประกอบองค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ เข้าใจดิจิตอล (DLT1) การใช้ดิจิตอล (DLT2) และการรู้สารสนเทศ (DLT3)  
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.85, 0.85 และ 0.78 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 
VIS1-VIS3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.82-0.89 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.80 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้ 
มีความส าคัญดีมากในการสนับสนุนองค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) เรียงตามล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS3) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS2) และ  
การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS1) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.67, 0.75 และ 0.79 
ตามล าดับ  
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสาร (COM) มี เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 
COM1-COM3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.85-0.97 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.80 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้ 
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มีความส าคัญดีมากในการสนับสนุนองค์ประกอบการสื่อสาร (COM) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ทัศนคติในการสื่อสาร (COM2) ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) และทักษะการสื่อสาร (COM1) 
มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.72, 0.94 และ 0.97 ตามล าดับ 
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ส าหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
ดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ทั้ง 4 องค์ประกอบ และได้น าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor score coefficient) มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า จ านวน 12 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งทั้ง 2 ค่านี้ให้ความหมายในท านองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) ดังสมการที่ใช้
ในการสร้างสเกลภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 DGLD = 0.97 (COL)+ 0.90 (DLT)+ 0.87 (VIS)+ 0.80 (COM) 
 
ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DGLD) 
 

องค์ประกอบ COL  DLT VIS COM  DGLD 
COL 1     
DLT  0.87** 1    
VIS  0.84** 0.78** 1   

COM 0.78** 0.72** 0.70** 1  
DGLD 0.97** 0.90** 0.86** 0.80** 1 

 

** p<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้

ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธ์กันทุกตัวบ่งชี้ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.72-0.97 
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4.5 ผลการระบุองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมบ่งชี้ ของโมเดลโครงสร้างภาวะผู้น า
ดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 3 คือน าผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือก เพ่ือระบุองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า (factor loading) ตามเกณฑ์
ดังนี้ 1)  เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ส าหรับองค์ประกอบ (Farrell & Rudd, 2011)  และ 2) เท่ากับ
หรือมากกว่า 0.30 ส าหรับตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ (Tacq,1997 อ้างถึงใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22  น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ แลพฤติกรรมบ่งชี้
ของภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ภาวะผู้น าดิจิตอล องค์ประกอบ   ตัวบ่งชี ้   พฤติกรรม
บ่งชี ้

  

ภาวะผู้น าดิจิตอล 
(DGLD) 

ความร่วมมือ 
 (COL) 

0.97 แบ่งปันข้อมูล 
(COL1) 

0.79 COL_1 0.76 
COL_2 0.86 
COL_3 0.78 
COL_4 0.83 
COL_5 0.67 

ความรับผิดชอบ 
(COL2) 

0.90 COL_6 0.61 
COL_7 0.71 
COL_8 0.70 
COL_9 0.54 
COL_10 0.71 

การแก้ไขปัญหา 
(COL3) 

0.83 COL_11 0.69 
COL_12 0.69 
COL_13 0.86 
COL_14 0.66 
COL_15 0.78 

ความรู้ดิจิตอล 
 (DLT) 

 

0.90 เข้าใจดิจิตอล 
(DLT1) 

0.92 DLT_16 0.56 
DLT_17 0.85 
DLT_18 0.92 
DLT_19 0.79 
DLT_20 0.87 

การใช้ดิจิตอล 
(DLT2) 

0.92 DLT_21 0.95 
DLT_22 0.83 
DLT_23 0.75 
DLT_24 0.86 
DLT_25 0.82 

การรู้สารสนเทศ 
(DLT3) 

0.89 DLT_26 0.84 
DLT_27 0.81 
DLT_28 0.80 
DLT_29 0.75 
DLT_30 0.67 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าดิจิตอล องค์ประกอบ   ตัวบ่งชี ้   พฤติกรรม
บ่งชี ้

  

ภาวะผู้น าดิจิตอล 
(DGLD) 

วิสัยทัศน์ดิจิตอล 
((VIS) 

0.87 การสร้างวิสัยทัศน์ 
(VIS1) 

0.82 VIS_31 0.63 
VIS_32 0.57 
VIS_33 0.72 
VIS_34 0.84 
VIS_35 0.69 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(VIS2) 

0.87 VIS_36 0.71 
VIS_37 0.79 
VIS_38 0.74 
VIS_39 0.62 
VIS_40 0.61 

การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ 
(VIS3) 

0.89 VIS_41 0.73 
VIS_42 0.74 
VIS_43 0.82 
VIS_44 0.69 
VIS_45 0.56 

การสื่อสาร 
 (COM) 

0.80 ทักษะการสื่อสาร 
(COM1) 

0.85 COM_46 0.91 
COM_47 0.83 
COM_48 0.80 
COM_49 0.72 
COM_50 0.60 

ทัศนคติในการสื่อสาร 
(COM2) 

0.98 COM_51 0.79 
COM_52 0.55 
COM_53 0.69 
COM_54 0.79 
COM_55 0.77 

ชัดเจนในการสื่อสาร 
(COM3) 

0.97 COM_56 0.76 
COM_57 0.64 
COM_58 0.76 
COM_59 0.67 
COM_60 0.68 
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 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบทั้ง 
4 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.80-0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับ จากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย  คือ ความร่วมมือ (COL) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.97 ความรู้ดิจิตอล (DLT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 วิสัยทัศน์
ดิจิตอล (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.87 และการสื่อสาร (COM) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ  0.80 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  (factor loading) ขององค์ประกอบทั้ง  4 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละตัวบ่งชี้ ตาม
องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี้ตามตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้ความร่วมมือ (COL) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.79-0.83 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ 
การแก้ไขปัญหา (COL3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 ความรับผิดชอบ (COL2) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 และแบ่งปันข้อมูล (COL1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79  
 2) ตัวบ่งชี้ความรู้ดิจิตอล (DLT) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่า เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.89-0.92 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ 
เข้าใจดิจิตอล (DLT1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 การใช้ดิจิตอล (DLT2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และการรู้สารสนเทศ (DLT3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 
เท่ากัน 
 3) ตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ (VIS) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่า เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.82-0.89 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ การ
สร้างวิสัยทัศน์ (VIS1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.89 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS2) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87 และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.82  
 4) ตัวบ่งชี้การสื่อสาร (COM) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่า เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.85-0.98 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ 
ชัดเจนในการสื่อสาร (COM2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.98 ทัศนคติการสื่อสาร (COM3) มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97 และ ทักษะการสื่อสาร (COM1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.85  
 ส่วนพฤติกรรมบ่งชี้ อาจแยกได้ตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมบ่งชี้ด้านแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (COL1) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมี
ค่าตั้งแต่ 0.67-0.86 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายในองค์การ (COL_2) มีค่า 0.86 สร้าง
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ความร่วมมือของบุคลากรในการแบ่งปันข้อมูล (COL_4) มีค่า 0.83 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภายนอก
องค์การ (COL_3) มีค่า 0.78 แบ่งปันข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์และออฟไลน์ (COL_1) มีค่า 0.76 
และ ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงการท างาน (COL_5) มีค่า 0.67 
 2) ความรับผิดชอบ (COL2) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.54-0.71 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่  (COL_7) มีค่า 0.71 พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 
(COL_10) มีค่า 0.71 ไม่ละเลยทอดทิ้งงาน (COL_8) มีค่า 0.70 ท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย (COL_6)  มีค่า 0.61 และยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง (COL_9) มีค่า 0.54 
 3) การแก้ไขปัญหา (COL3) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.66-0.86 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา (COL_13) มีค่า 0.86 มองปัญหาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน (COL_15) มีค่า 0.78 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
แก้ไขปัญหา (COL_11) มีค่า 0.69 มองภาพรวมของปัญหาเพ่ือจับประเด็นปัญหา (COL_12)  มีค่า 
0.69 และมีวิธีการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว (COL_14) มีค่า 0.66 
 4) เข้าใจดิจิตอล (DLT1) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.56-0.92 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจดิจิตอล (DLT_18) มีค่า 0.92 ใช้ดิจิตอลอย่างมีจริยธรรม (DLT_20) มีค่า 
0.87 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล (DLT_17) มีค่า 0.85 รู้กฎหมายดิจิตอล (DLT_19) 
มีค่า 0.79 และเข้าใจบริบทของโลกดิจิตอล (DLT_16) มีค่า 0.56  
 5) การใช้ดิจิตอล (DLT2) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.75-0.95 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
ใช้ดิจิตอลในการท างาน (DLT_21) มีค่า 0.95 ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นความสนใจหน่วยงาน (DLT_24) 
มีค่า 0.86 ใช้ดิจิตอลในการบริหารงาน (DLT_22) มีค่า 0.83 ใช้ดิจิตอลติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน (DLT_25) มีค่า 0.82 และใช้ดิจิตอลในการสื่อสารสั่งการ (DLT_23) มีค่า 0.75 
 6) การรู้สารสนเทศ (DLT3) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.67-0.84 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได้ (DLT_26) มีค่า 0.84 คิดวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารญาณในการเลือกใช้สารสนเทศDLT_27) มีค่า 0.81 ใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
(DLT_28) มีค่า 0.80 จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (DLT_29) มีค่า 0.75 และส่งเสริมพัฒนา
แหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล (DLT_30) มีค่า 0.67 
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 7) การสร้างวิสัยทัศน์ (VIS1) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.57-0.84 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยคือ 
สร้างภาพอนาคตดิจิตอลกับเพ่ือนร่วมงาน (VIS_34) มีค่า 0.84 วิเคราะห์สังเคราะห์ก าหนดภาพ
อนาคตขององค์การอย่างชัดเจน (VIS_33) มีค่า 0.72 มีมุมมองของภาพอนาคตโลกดิจิตอล (VIS_35) 
มีค่า 0.69 ตระหนักถึงศักยภาพองค์การ (VIS_31)  มีค่า 0.63 และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสร้าง
วิสัยทัศน์ (VIS_32) มีค่า 0.57 
 8) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS2) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.61-0.79 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหา
น้อยคือ สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอลอย่างชัดเจน (VIS_37) มีค่า 0.79 สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_38) มีค่า 0.74 มีความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล
(VIS_36) มีค่า 0.71 ท าให้สมาชิกยอมรับวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS_39)  มีค่า 0.62 และจูงใจสมาชิกใน
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (VIS_40) มีค่า 0.61 
 9) ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS3) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.56-0.83 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหา
น้อยคือ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS_43) มีค่า 0.82 เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ (VIS_42) มีค่า 0.74 น าวิสัยทัศน์ดิจิตอล
ไปสู่การปฏิบัติ (VIS_41) มีค่า 0.73 สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์  (VIS_44)  
มีค่า 0.69 และติดตามประเมินผลวิสัยทัศน์ (VIS_45) มีค่า 0.56 
 10) ทักษะการสื่อสาร (COM1) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.60-0.91 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหา
น้อยคือ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า  (COM_46) มีค่า 0.91 สามารถ
สื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างาน (COM_47) มีค่า 0.83 น าสื่อดิจิตอลมาใช้สื่อสารอย่างมี
เหตุผล (COM_48) มีค่า 0.80 สื่อสารจูงใจผู้อ่ืนไปสู่การปฏิบัติงาน (COM_49)  มีค่า 0.72 และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร (COM_50) มีค่า 0.60 
 11) ทัศนคติในการสื่อสาร (COM2) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.55-
0.79 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไป
หาน้อยคือ ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู้สื่อสาร (COL_51) มีค่า 0.79 สื่อสารทางบวกท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร (COL_54) มีค่า 0.79 เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร (COL_54) มีค่า 
0.79 ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสาร (COL_53)  มีค่า 0.69 และทัศนคติบวกต่อการสื่อสารดิจิตอล
(COL_52) มีค่า 0.55 



 
152 

 

 12) ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.64-0.76 
และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหา
น้อยคือ สื่อสารอย่างตรงประเด็นตรงไปตรงมา (COM_56) มีค่า 0.76 ใช้ข้อความชัดเจนสั่งงานผ่าน
ดิจิตอล (COM_58) มีค่า 0.76 ทบทวนสารที่สื่อออกไปกับบุคลากรเพ่ือความถูกต้องชัดเจน 
(COM_60) มีค่า 0.68 สามารถท าให้สมาชิกมีความเข้าใจชัดเจนต่อสารที่สื่อออกไป (COM_59) มีค่า 
0.67 และใช้ภาษาและถ้อยค าที่เข้าใจง่าย (COM_57) มีค่า 0.64 
 

4.5 สรุป 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า

ดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม โดยพิจารณาได้
จากพฤติกรรมบ่งชี้ 60 พฤติกรรมบ่งชี้  ซึ่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกพฤติกรรมบ่งชี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 7.863 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 
ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.248 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.998 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.973 
และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ 60 พฤติกรรมบ่งชี้ มีค่าความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง หรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ คือ เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 
ส าหรับองค์ประกอบ และเท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า

ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) เพ่ือทดสอบ

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
 ประชากร(Population) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้ น

พ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557

จ านวน 31,770 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานศึกษาจ านวน 640 คน โดยใช้วิธี การสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ได้ท าการส่งแบบสอบถาม และได้รับกลับมา จ านวน 

640 ฉบับคิดเป็น 97%  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความ

เหมาะสมตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ าแนก

เนื้อหาตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ มีข้อค าถามจ านวน 60 ข้อค าถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนสถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์โมเดลสมาการโครงสร้าง 

ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 1. ผลการวิจัยนี้เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 

640 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด ซึ่งมีสถานภาพดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 64.84 เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.16 ตามล าดับ ผู้บริหารส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 288 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84 อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 และมีอายุต่ ากว่า 31 ปี จ านวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.53 ตามล าดับ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 

548 คิดเป็นร้อยละ 85.63 รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 

9.84 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 ตามล าดับ  ผู้บริหาร

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 11 ปี จ านวน 242 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.81 

รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 11 - 20 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.38  มีประสบการณ์ในการท างาน 21 – 30 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  มี

ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 17.66 และมี

ประสบการณ์ในการท างาน 41 ปีขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ตามล าดับ  ผู้บริหารส่วน

ใหญ่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 61.72 

และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 245 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.28 

ตามล าดับ ผู้บริหารส่วนใหญ่บริหารโรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121 - 600 คน) จ านวน 

295 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 601 - 1,500 คน) 

จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 1 - 120 คน) จ านวน 120 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป) จ านวน 

65 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 ตามล าดับ  

 2. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เปรียบเที่ยบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.33 การค่าสัมประสิทธ์การกระจาย

เท่ากับ หรือต่ ากว่า 20% เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า
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ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกตัว 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลวิจัยดังนี้ 

 องค์ประกอบด้านความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ แบ่งปันข้อมูล ความ

รับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 15 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00-4.83 และค่า

สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.77-16.77 

 องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ เข้าใจดิจิตอล การใช้

ดิจิตอล การรู้สารสนเทศ มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 15 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20-4.53 และค่า

สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.91-15.82  

 องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้  คือ การสร้าง

วิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 15 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 4.00-4.63 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.37-18.96 

 องค์ประกอบด้านการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ ทักษะการสื่อสาร 

ทัศนคติในการสื่อสาร ชัดเจนในการสื่อสาร มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 15 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

4.53-4.80 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.92-14.67 

 โดยสรุปตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของทุกตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00-4.83 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

อยู่ระหว่าง 9.92-18.96  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัวเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฎผลการวิจัยตามล าดับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับ และทิศทางความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบในแต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
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  โมเดลการวัดความร่วมมือ พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันอยู่ระหว่าง 0.397 – 0.743 

  โมเดลการวัดความรู้ดิจิตอล พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันอยู่ระหว่าง 0.390 – 0.816 

  โมเดลการวัดวิสัยทัศน์ดิจิตอล พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันอยู่ระหว่าง 0.324-0.809 

  โมเดลการวัดการสื่อสาร พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันอยู่ระหว่าง 0.402-0.857 

  โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ของตัวแปรที่บ่งชี้

ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุก

โมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกค่า  

  2 ) ค่ าสถิติ ของ  Baertlett test of Sphericity เ พ่ือ พิจารณาความสัม พันธ์ ของ

องค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ มีค่าเท่ากับ  6213.411, 10047.776, 6475.361 และ 

9017.800 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p<.01)  

  3) ค่าการทดสอบความเพียงพอ KMO (Kaiser-Mayer-Olkin (Test for Sampling 

Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.924, 0.913, 0.923, 0.900 ตามล าดับ โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า 0.01 แสดง

ว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  

  4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ ง (First Order Confirmatory 

Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่เป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัด ของ 4 องค์ประกอบ มีผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  โมเดลการวัดความร่วมมือ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/df) (2) เท่ากับ 48.676 ค่าองศา

อิสระ (df) เท่ากับ 45 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value)  0.327 

  โมเดลการวัดความรู้ดิจิตอล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/df) (2) เท่ากับ 25.222 ค่าองศา

อิสระ (df) เท่ากับ 17 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.090 

  โมเดลการวัดวิสัยทัศน์ดิจิตอล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/df) (2) เท่ากับ 33.963 ค่า

องศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.136 
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  โมเดลการวัดการสื่อสาร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/df) (2) เท่ากับ 14.534 ค่าองศา

อิสระ (df) เท่ากับ 14 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.411 

  โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี

และผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก และแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 4 

องค์ประกอบ คือ ความร่วมมือ ความรู้ดิจิตอล วิสัยทัศน์ดิจิตอล การสื่อสาร เป็นโมเดลองค์ประกอบที่

มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 

Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะใช้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัดคือ โมเดลการวัดของความ

ร่วมมือ (COL) มี 3 ตัวบ่งชี้ โมเดลการวัดของความรู้ดิจิติล (DLT) มี 3 ตัวบ่งชี้ โมเดลการวัดของ 

วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) มี 3 ตัวบ่งชี้ โมเดลการวัดของการสื่อสาร (COM) มี 3 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด

โมเดลการวัดของภาวะผู้น าดิจิตอล (DGL) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ดังนี้  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละ

โมเดลการวัดพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัว มีความสัมพันธ์

กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ความร่วมมือ (COL) มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.647-0.729 องค์ประกอบที่ 2 

ความรู้ดิจิตอล (DLT) มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.805-0.855 องค์ประกอบที่ 3 ความรู้ดิจิตอล 

(DLT) มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.815-0.862 องค์ประกอบที่ 4 การสื่อสาร (COM) มีความสัมพันธ์

กันระหว่าง 0.704-0.761 ซึ่งมากกว่า 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง 

0.647-0.862 

 เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 8589.220 (p=.000) แสดง

ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 (P<0.01) ค่าดัชนีไกเกอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
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Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.877 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมาก 

สามารถน าไปวิเคราะห์ได ้

 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของโมเดล พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 7.863 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 6 ค่า

นัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.248 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวัดระดับความ

สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.998 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.973 

และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.022  

 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

ขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างผลการวิจัยมีดังนี้ 

 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ขององค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่  

0.80-0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไป

หาน้อย คือ ความร่วมมือ (COL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97  ความรู้ดิจิตอล (DLT) มีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90  วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.87  

การสื่อสาร (COM) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 

0.94, 0.80, 0.76 และ 0.65 ตามล าดับ แสดงว่าทุกตัวองค์ประกอบมีความส าคัญในการสนับสนุนตัว

บ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DGLD)  

  1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความร่วมมือ (COL) เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 

COL1-COL3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.79-0.90 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.50 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้มี

ความส าคัญในการสนับสนุนองค์ประกอบความร่วมมือดิจิตอล (COL) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ความรับผิดชอบ (COL2) การแก้ไขปัญหา (COL3) และ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร (COL1)  

มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.62, 0.68 และ 0.81 ตามล าดับ 

  2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) เป็นไปตามเกณฑ์

ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ DLT1- DLT3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.89-0.92 มีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า 0.80 แสดงว่าทุก

ตัวบ่งชี้มีความส าคัญดีมาก ในการสนับสนุนองค์ประกอบองค์ประกอบความรู้ดิจิตอล (DLT) เรียง

ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เข้าใจดิจิตอล (DLT1) การใช้ดิจิตอล (DLT2) และการรู้สารสนเทศ 

(DLT3) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.85, 0.85 และ 0.78 ตามล าดับ 
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 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 

VIS1-VIS3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.82-0.89 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.80 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้ 

มีความส าคัญดีมากในการสนับสนุนองค์ประกอบวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS) เรียงตามล าดับจากมากไป

น้อย ได้แก่ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS3) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS2) และ  

การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล (VIS1) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.67, 0.75 และ 0.79 

ตามล าดับ  

 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสาร (COM) มี เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งวัดด้วยตัวบ่งชี้ 

COM1-COM3 มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.85-0.97 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ทุกค่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากกว่า  0.80 แสดงว่าทุกตัวบ่งชี้ 

มีความส าคัญดีมากในการสนับสนุนองค์ประกอบการสื่อสาร (COM) เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ทัศนคติในการสื่อสาร (COM2) ชัดเจนในการสื่อสาร (COM3) และทักษะการสื่อสาร (COM1) 

มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.72, 0.94 และ 0.97 ตามล าดับ 

 โดยสรุปค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบ ค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้

ของแต่ละตัวบ่งชี้  และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 60 พฤติกรรมบ่งชี้ 

มีค่าเป็นบวกซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าแสดงให้เห็นว่า

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 ตัวบ่งชี้ และ 

60 พฤติกรรมบ่งชี้  สามารถใช้วัดภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยภาวะที่ส าคัญ 

และจ าเป็นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในภาวะผู้น าดิจิตอล คือ การพัฒนาทางดิจิตอล การ

สื่อสารทางดิจิตอล การท างานร่วมกันทางดิจิตอล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
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5.2 อภิปรายผล 

 

 จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

 1. ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 

ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   

 จากผลการวิจัยที่พบว่า พฤติกรรมบ่งชี้รวมทั้งหมด 60 พฤติกรรมบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 4.00-4.83  และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.77-16.77 ซึ่งแสดงให้ว่าเป็น

พฤติกรรมบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว

เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 

20% นั้นอาจเป็นผลมาจากจาก วิธีวิจัยที่น ามาใช้ว่าเป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิง

ประจักษ์ (Empirical Definition) ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่มีการก าหนดโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ ซึ่งเป็นผลให้ผู้วิจัย

ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นตรรกะ จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผลด้วย

วิธีการสังเคราะห์ เพ่ือให้การก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการและสาระหลักเพ่ือการ

วัดของแต่ละองค์ประกอบมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง ที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

 2. ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยพบว่า  

  1) โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลการวิจัยมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากแสดงว่าพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 60 พฤติกรรมบ่งชี้ เป็นพฤติกรรม

บ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถสร้างสเกลองค์ประกอบของภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 ตัวได้  

  2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูล
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เชิงประจักษ ์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองจากตัวบ่งชี้ใหม่ 12 ตัวบ่งชี้ มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2  ) เท่ากับ 14.534 ค่าองศา

อิสระ (df) เท่ากับ 14 ค่านัยส าคัญทางสถิติ(P-value) เท่ากับ 0.411  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่า

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.997 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) เท่ากับ 0.975 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 

0.008 

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กระแสของความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล เข้ามามีบทบาทในหลาย

มิติ ทั้งมิติด้านเศษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมไปถึงมิติด้านการศึกษา 

บุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อนกระแสของโลกดิจิตอล นั้นคือผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาวะผู้น า

ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากจะมีบทบาทส าคัญในการเตรียมความพร้อมของ

ประชากรในยุคของเศษฐกิจดิจิตอล ให้ทันกับการหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ

นโยบาย ดิจิตอลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล 

ทุนมนุษย์ และทรัพยากร อ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศษรฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2560) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อติพร เกิดเรือง (2560) ที่ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล 4 องค์ประกอบคือ1) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจตอล 2) การคิด

สร้างสรรค์ 3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ 4) ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง  และได้กล่าวว่า การ

จัดการศึกษาในยุคดิจิตอล ต้องค านึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เครือข่าย

ออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสามารถสร้างสรรค์ความรู้ในการแบ่งปันความรู้ผ่านเครือข่าย

ออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยภาวะผู้น าดิจิทัล มี่

ผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์ดิจิตอลในการมองการณ์ไกลไปสู่การสร้างภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ชัดเจน

ในเรื่องดิจิตอล การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล รวมไปถึงผู้บริหารจะต้องมีความรู้ดิจิตอลอีกด้วย  

 สภาพการณ์ที่ผ่านมา และในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา

ให้เกิดคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยตามที่ก าหนดเป็น

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสดงออกของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา เช่น  ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2558 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 แผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2563 พบว่า

ปัจจัยสู่ความส าเร็จหลัก หนึ่งในนั้นคือการเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence) และผู้น า

บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

และคอยให้การสนับสนุน (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559) โดยสรุป ผลการวิจัยพบว่า โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ และ 60 พฤติกรรม

บ่งชี้ทีพั่ฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้เป็นโมเดลที่มีประโยชน์ ต่อการสร้างแบบวัดและประเมิน

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ใชเ้ป็นแนวทางการสร้าง โปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีภาวะผู้น า

ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

สถานศึกษาอันจะส่งผลถึงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

  3. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) ขององค์ประกอบค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของแต่ละตัวบ่งชี้  และค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 60 พฤติกรรมบ่งชี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือค่า

น้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.50 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่า

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ และ 60 

พฤติกรรมบ่งชี้สามารถใช้วัดภาวะผู้น าดิจิตอล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง เนื่องจากการศึกษาจากทฤษฎี 

และผลงานวิจัยของนักวิชาการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างค านึงถึงความตรงของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุก

ขั้นตอน เพ่ือให้ได้เครื่องมือการวัดภาวะผู้น าดิจิตอล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคนอ่ืนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป  
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 ผลการวิจัยนี้ มีข้อสังเกตเพ่ือประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นการพัฒนาภาวะ

ผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามล าดับ

ความส าคัญ ดังนี้ 

 1. กรณีองค์ประกอบควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ ความร่วมมือ ความรู้ดิจิตอล 

วิสัยทัศน์ดิจิตอล และการสื่อสาร ตามล าดับ 

 2. กรณีองค์ประกอบด้านความร่วมมือควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ ความรับผิดชอบ การ

แก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อมูล ตามล าดับ  

 กรณีตัวบ่งชี้แบ่งปันข้อมูล ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ แบ่งปันข้อมูลดิจิตอล

ภายในองค์การ เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ ควร

ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายามเอาใจใส่เพราะมีค่าน้ าหนักตัว

บ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้การแก้ไขปัญหา ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัว

บ่งชี้ระดมสมองของทีมงานในการแก้ไขปัญหา เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน 

 3. กรณอีงค์ประกอบด้านความรู้ดิจิตอล ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ เข้าใจดิจิตอล   การ

ใช้ดิจิตอล และการรู้สารสนเทศ ตามล าดับ  

 กรณีตัวบ่งชี้เข้าใจดิจิตอล ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ ส่งเสริมผู้ร่วมงานให้เข้าใจ

ดิจิตอล เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้ใช้ดิจิตอล ควรให้ความส าคัญ

กับพฤติกรรมบ่งชี้ ใช้ดิจิตอลในการท างาน เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน กรณี

ตัวบ่งชี้การรู้สารสนเทศ ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ เข้าถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และ

ประเมินผลข้อมูลนั้นได้ เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน 

 4. กรณีองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ดิจิตอล ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 

 กรณีตัวบ่งชี้การสร้างวิสัยทัศน์ ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้ สร้างภาพ

อนาคตกับผู้ร่วมงาน เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้ อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้การเผยแพร่

วิสัยทัศน์ ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้ สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล เพราะมีค่า

น้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ควรให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้ สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล  เพราะมคีา่

น้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน 

 5. กรณีองค์ประกอบด้านการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ ทัศนติในการสื่อสาร  

ชัดเจนในการสื่อสาร และทักษะการสื่อสาร ตามล าดับ  
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 กรณีตัวบ่งชี้ทักษะในยการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้  มี

ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการกระท า เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรม

บ่งชี้ อ่ืน กรณีตัวบ่งชี้ทัศนคติในการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้ สื่อสาร

ทางบวกท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน 

กรณีตัวบ่งชี้ชัดเจนในการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ตัวบ่งชี้ ใช้ข้อความชัดเจน

สั่งงานผ่านดิจิตอล เพราะมีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้สูงกว่าพฤติกรรมบ่งชี้อ่ืน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสอนแนะหลัก 3 ประการ คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

และเพ่ือก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น

ปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 

 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและเพื่อก าหนดนโยบาย  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นผลที่ได้จากการวิจัยนี้

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพสอดรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิตอล  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นผลที่ได้จากการวิจัย

นี้ไปเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นใน

ตัวผู้น าสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย

นี้ไปเป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดมาตรฐานส าหรับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนใช้เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่ง

ต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ข้อเสอนแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยฃน์ โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้น า

โมเดลที่พัฒนาขี้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ทั้งในระดับองค์ประกอบ ระดับตัวบ่งชี้ และ

พฤติกรรมบ่งชี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ

ตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้จากมากไปหาน้อยดังนี้  

ในระดับองค์ประกอบควรให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบ ความร่วมมือ ความรู้

ดิจิตอล วิสัยทัศน์ดิจิตอล และการสื่อสาร ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านความร่วมมือ ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ คือ ความรับผิดชอบ แบ่งปัน

ข้อมูล การแก้ไขปัญหา ตามล าดับ องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิตอล ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้

ดังต่อไปนี้ คือ เข้าใจดิจิตอล การใช้ดิจิตอล การรู้สารสนเทศ ตามล าดับ องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์

ดิจิตอล ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ คือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

การสร้างวิสัยทัศน์ ตามล าดับ องค์ประกอบด้านการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

คือ ทัศนติในการสื่อสาร ชัดเจนในการสื่อสาร ทักษะการสื่อสาร ตามล าดับ 

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น า

ดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนื่องจากการวิจัย

ในครั้งนี้เป็นการสร้างโมเดลสมมติฐานจากทฤษฎีและงานวิจัย หากมีการวิจัยเชิงคุณภาพจะได้องค์

ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ชัดเจนยิ่งขี้นกว่าเดิม  

 ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง

เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา และ

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป  

 ท าการวิจัยเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในลักษณะน าผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ เช่น การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน าผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางการพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูง

รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูง ควรมีการวิจัยเพ่ือสร้างแบบวัดและ

ประเมินตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาตนเอง และคุณภาพการศึกษาต่อไป และควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังของรัฐบาล 

และเอกชน ผู้บริหารอาชีวศึกษา ผู้บริหารสังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหาร 

อย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้น ๆ หรืออาจท าการวิจัยอ่ืน ๆ เช่นวิจัยเชิงประเมิน

และติดตามผลการน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าดิจิตอลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาในบริบทต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้น ๆ 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

186 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุร ี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 
2. ดร.เฉลียว ยำจันทร์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
3. ดร.สุชำติ เต่ำสุวรรณ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 
4. ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 
6. ดร.สมำพร มณีอ่อน    ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นนทบุรีเขต 1 
7. ดร.ธัญญำภรณ์ บุญยัง  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 
  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
8. ดร.ศิริพร มิข ำ  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 
  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
9. ดร.นิรุตติ์ พองำม  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 
  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย 
เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภำวะผู้น ำดิจิตอลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” 
Indicators of Digital Leadership for Administrators of Basic Education Schools  

Under the Office of the Basic Education Commission of Thailand 
 
เรียนผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 เนื่องด้วยดิฉัน นำงสำวชุติรัตน์ กำญจนธนชัย นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรศึกษำศำสตร
ดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ได้
จัดท ำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภำวะผู้น ำดิจิตอลส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน” โดยมีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ คือ พระมหำไกรวรรณ 
ชินทตฺติโย, ดร ซึ่งกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องได้รับควำมกรุณำข้อมูลจำก
ท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัยในครั้งนี้  

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้  
ตอนที่ 1  สอบถำมเกี่ยวกับข้อมูล สถำนภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ตอนที่ 2 สอบถำมเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำดิจิตอลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
       สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

2. ขอควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำมทุกข้อควำมเป็นควำมจริงและครบถ้วน และ
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืน โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอรับรองว่ำ
ค ำตอบของท่ำนจะถูกเก็บเป็นควำมลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่ำนและต่อ
โรงเรียนขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำม
ในครั้งนี้ 

 
นำงสำวชุติรัตน์ กำญจนธนชัย 

นักศึกษำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ✓  ลงใน    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 1. เพศ 
  1. ชำย  2.  หญิง 
 2. อาย ุ  
   1.  ต่ ำกว่ำ 31 ปี   
   2.  31 – 40 ปี   
   3. 41 – 50 ปี 
  4. 51 – 60 ปี 
 3. วุฒิการศึกษา   
   1. ปริญำตรี  
   2. ปริญญำโท 
   3. ปริญญำเอก 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   1. ต่ ำกว่ำ 11 ปี 
   2. 11 – 20 ปี 
   3. 21 – 30 ปี 
   4. 31 – 40 ปี 
   5. 41 ปีขึ้นไป 
 5. ระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน  
   1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 6. ขนาดสถานศึกษาระดับประถมศึกษา (สพม.) 
   1. เล็ก (จ ำนวนนักเรียน 1-120 คน) 
   2. กลำง (จ ำนวนนักเรียน 121-600 คน) 
   3. ใหญ่ (จ ำนวนนักเรียน 601-1,500 คน) 
   3. ใหญ่พิเศษ (จ ำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) 
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าดิจิตอลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค าชี้แจง   โปรท าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของท่ำนในแต่ละข้อ
ว่ำท่ำนมีกำรปฏิบัติ / พฤติกรรม / ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
 ตัวเลือกที่ตรงกับระดับกำรประเมินของท่ำน โดยให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
      1 = น้อยที่สุด    2 = น้อย   3 = ปำนกลำง   4 =  มำก 5 = มำกที่สุด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 1 ควำมร่วมมือ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 แบ่งปันข้อมูล  
1 แบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรแบบออนไลน์และออฟไลน์      
2 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภำยในองค์กำร      
3 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภำยนอกองค์กกำร      
4 สร้ำงควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรแบ่งปันข้อมูล        
5 ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงกำรท ำงำน      
ตัวบ่งชี้ 2 ควำมรับผิดชอบ  
1 ท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย       
2 ปฏิบัติงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมเอำใจใส่      
3 ไม่ละเลยทอดทิ้งงำน      
4 ยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตนเอง      
5 พร้อมปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึ้น      
ตัวบ่งชี้ 3 กำรแก้ไขปัญหำ   
1 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ       
2 มองภำพรวมของปัญหำเพ่ือจับประเด็นปัญหำ       
3 ระดมสมองของทีมงำนในกำรแก้ไขปัญหำ       
4 มีวิธีกำรแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงรวดเร็ว       
5 มองปัญหำเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน      
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 2 ควำมรู้ดิจิตอล  
ตัวบ่งชี้ 1 ควำมเข้ำใจดิจิตอล   
1 เข้ำใจบริบทของโลกดิจิตอล       
2 รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล       
3 ส่งเสริมผู้ร่วมงำนให้เข้ำใจดิจิตอล       
4 รู้กฎหมำยดิจิตอล       
5 ใช้ดิจิตอลอย่ำงมีจริยธรรม      
ตัวบ่งชี้ 2 กำรใช้ดิจิตอล   
1 ใช้ดิจิตอลในกำรท ำงำน      
2 ใช้ดิจิตอลในกำรบริหำรงำน       
3 ใช้ดิจิตอลในกำรสื่อสำรสั่งกำร      
4 ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นควำมสนใจหน่วยงำน       
5 ใช้ดิจิตอลติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน      
ตัวบ่งชี้ 3 กำรรู้สำรสนเทศ   
1 เข้ำถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได้      
2 คิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรญำณในกำรเลือกใช้สำรสนเทศ      
3 ใช้สำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจ       
4 จัดกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ      
5 ส่งเสริมพัฒนำแหล่งสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล      
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์ดิจิตอล  
ตัวบ่งชี้ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
1 ตระหนักถึงศักยภำพองค์กำร       
2 ใช้ดิจิตอลในรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้ำงวิสัยทัศน์      
3 วิเครำะห์สังเครำะห์ก ำหนดภำพอนำคตดิจิตอลอย่ำงชัดเจน       
4 สร้ำงภำพอนำคตกับผู้ร่วมงำน       
5 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้ร่วมงำนให้ยอมรับวิสัยทัศน์ดิจิตอล      
ตัวบ่งชี้ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล  
1 เผยแพร่วิสัยทัศน์ผ่ำนสื่อดิจิตอล       
2 สำมำรถเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล       
3 สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในวิสัยทัศน์ดิจิตอล       
4 ท ำให้สมำชิกยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ดิจิตอล       
5 จูงใจสมำชิกในกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ดิจิตอล      
ตัวบ่งชี้ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดิจิตอล  
1 น ำวิสัยทัศน์ไปสู่กำรปฏิบัติ       
2 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ดิจิตอลไปสู่ เป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน โครงกำร      
3 สนับสนุนบุคลำกรให้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์ดิจิตอล       
4 มีกำรจัดกำรองค์ประกอบของวิสัยทัศน์       
5 ตรวจสอบติดตำมวิสัยทัศน์ดิจิตอล      
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 4 กำรสื่อสำรดิจิตอล (Communication)      
ตัวบ่งชี้ 1 ทักษะในกำรสื่อสำร      
1 ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และกำรกระท ำ       
2 สำมำรถสื่อสำรให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำน       
3 น ำสื่อดิจิตอลมำใช้สื่อสำรอย่ำงมีเหตุผล      
4 สื่อสำรจูงใจผู้อื่นไปสู่กำรปฏิบัติงำน       
5 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรสื่อสำร      
ตัวบ่งชี้ 2 ทัศนคติในการสื่อสาร      
1 ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผู้สื่อสำร       
2 ทัศนคติบวกต่อกำรสื่อสำรดิจิตอล      
3 ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสำร       
4 สื่อสำรทำงบวกท ำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรสื่อสำร       
5 เห็นประโยชน์ของกำรสื่อสำร      
ตัวบ่งชี้ 3 ชัดเจนในการสื่อสาร      
1 สื่อสำรอย่ำงตรงประเด็นตรงไป ตรงมำ      
2 ใช้ภำษำและถ้อยค ำที่เข้ำใจง่ำย       
3 ใช้ข้อควำมชัดเจนสั่งงำนผ่ำนดิจิตอล       
4 สำมำรถท ำให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจชัดเจนต่อสำรที่สื่อออกไป      
5 ทบทวนสำรที่สื่อออกไปกับบุคลำกรเพ่ือควำมถูกต้องชัดเจน      
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
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ผลการวิเคราะห์เครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ตาราง ผลกำรวิเครำะห์เครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าดิจิตอล ค่า IOC 
1 แบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรแบบออนไลน์และออฟไลน ์ 1.00 
2 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภำยในองค์กำร 0.89 
3 แบ่งปันข้อมูลดิจิตอลภำยนอกองค์กกำร 1.00 
4 สร้ำงควำมร่วมมือของบุคลำกรในกำรแบ่งปันข้อมูล   0.89 
5 ใช้ข้อมูลดิจิตอลปรับปรุงกำรท ำงำน 1.00 
6 ท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อบรรลเุป้ำหมำย  1.00 
7 ปฏิบัติงำนด้วยควำมเพียรพยำยำมเอำใจใส ่ 1.00 
8 ไม่ละเลยทอดทิ้งงำน 1.00 
9 ยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตนเอง 1.00 
10 พร้อมปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึ้น 1.00 
11 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ  1.00 
12 มองภำพรวมของปัญหำเพื่อจับประเด็นปญัหำ  1.00 
13 ระดมสมองของทีมงำนในกำรแก้ไขปัญหำ  1.00 
14 มีวิธีกำรแนวทำงกำรแก้ปัญหำอยำ่งรวดเร็ว  1.00 
15 มองปัญหำเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 1.00 
16 เข้ำใจบริบทของโลกดจิิตอล  1.00 
17 รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  0.89 
18 ส่งเสริมผูร้่วมงำนให้เข้ำใจดิจิตอล  1.00 
19 รู้กฎหมำยดิจติอล  1.00 
20 ใช้ดิจิตอลอย่ำงมีจริยธรรม 1.00 
21 ใช้ดิจิตอลในกำรท ำงำน 1.00 
22 ใช้ดิจิตอลในกำรบริหำรงำน  1.00 
23 ใช้ดิจิตอลในกำรสื่อสำรสั่งกำร 1.00 
24 ใช้สื่อดิจิตอลกระตุ้นควำมสนใจหน่วยงำน  1.00 
25 ใช้ดิจิตอลตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 0.89 
26 เข้ำถึงข้อมูล สืบค้นแบบดิจิตอล และประเมินผลข้อมูลนั้นได ้ 1.00 
27 คิดวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรญำณในกำรเลือกใช้สำรสนเทศ 1.00 
28 ใช้สำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจ  1.00 
29 จัดกำรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 0.89 
30 ส่งเสริมพัฒนำแหล่งสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ดิจติอล 1.00 
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ตาราง ผลกำรวิเครำะห์เครื่องมือ และกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าดิจิตอล ค่า IOC 
31 ตระหนักถึงศักยภำพองค์กำร  1.00 
32 ใช้ดิจิตอลในรวบรวมข้อมูลเพื่อสรำ้งวิสัยทัศน์ 1.00 
33 วิเครำะหส์ังเครำะห์ก ำหนดภำพอนำคตดิจติอลอย่ำงชัดเจน  1.00 
34 สร้ำงภำพอนำคตกับผูร้่วมงำน  1.00 
35 แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นกับผู้ร่วมงำนให้ยอมรับวิสัยทัศนด์ิจิตอล 0.89 
36 เผยแพร่วสิัยทัศนผ์่ำนสื่อดิจิตอล  1.00 
37 สำมำรถเผยแพร่วิสยัทัศน์ดิจิตอล  1.00 
38 สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในวิสัยทัศน์ดิจติอล  0.89 
39 ท ำให้สมำชิกยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ดิจิตอล  0.89 
40 จูงใจสมำชิกในกำรเผยแพร่วสิัยทศัน์ดิจิตอล 1.00 
41 น ำวิสัยทัศน์ไปสู่กำรปฏิบัติ  1.00 
42 เชื่อมโยงวิสัยทัศนด์ิจิตอลไปสู่ เป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน โครงกำร 1.00 
43 สนับสนุนบุคลำกรใหม้ีส่วนร่วมในกำรปฏิบัตติำมวสิัยทัศน์ดจิิตอล  1.00 
44 มีกำรจัดกำรองค์ประกอบของวิสยัทัศน์  1.00 
45 ตรวจสอบติดตำมวิสยัทัศน์ดิจติอล 1.00 
46 มีควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน และกำรกระท ำ  0.89 
47 สำมำรถสื่อสำรให้เกดิควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำน  1.00 
48 น ำสื่อดิจิตอลมำใช้สื่อสำรอย่ำงมีเหตุผล 1.00 
49 สื่อสำรจูงใจผู้อื่นไปสู่กำรปฏิบัติงำน  1.00 
50 เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรสื่อสำร 1.00 
51 ทัศนคติบวกต่อตนเอง และผูส้ื่อสำร  1.00 
52 ทัศนคติบวกต่อกำรสื่อสำรดิจติอล 1.00 
53 ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่สื่อสำร  1.00 
54 สื่อสำรทำงบวกท ำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรสื่อสำร  0.89 
55 เห็นประโยชน์ของกำรสื่อสำร 1.00 
56 สื่อสำรอย่ำงตรงประเด็นตรงไป ตรงมำ 0.89 
57 ใช้ภำษำและถ้อยค ำท่ีเข้ำใจง่ำย  1.00 
58 ใช้ข้อควำมชัดเจนสั่งงำนผ่ำนดจิิตอล  0.89 
59 สำมำรถท ำให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจชัดเจนต่อสำรที่สื่อออกไป 1.00 
60 ทบทวนสำรที่สื่อออกไปกับบุคลำกรเพื่อควำมถูกต้องชัดเจน 1.00 
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DATASET ACTIVATE DataSet4. 

 

SAVE OUTFILE='F:\จอ2\0-21-6-62\ภาคผนวก-SPSS\Try-Out-30------23-6-
62_1.sav' 

  /COMPRESSED. RELIABILITY   /VARIABLES=COL_1 COL_2 COL_3 COL_4 COL_5 

COL_6 COL_7 COL_8 COL_9 COL_10 COL_11 COL_12 COL_13 COL_14 COL_15 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA    

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE   /SUMMARY=TOTAL CORR. 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.889 .892 15 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

COL_1 4.17 .699 30 

COL_2 4.13 .681 30 

COL_3 4.00 .643 30 

COL_4 4.20 .551 30 

COL_5 4.43 .728 30 

COL_6 4.67 .479 30 

COL_7 4.73 .450 30 

COL_8 4.83 .379 30 

COL_9 4.57 .568 30 

COL_10 4.60 .498 30 

COL_11 4.60 .563 30 

COL_12 4.47 .629 30 

COL_13 4.50 .630 30 

COL_14 4.53 .571 30 

COL_15 4.40 .498 30 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Inter-Item Correlations .356 -.085 .806 .891 -9.455 .032 

 

Summary Item Statistics 

 N of Items 

Inter-Item Correlations 15 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

COL_1 62.67 25.678 .474 . .886 

COL_2 62.70 23.734 .802 . .870 

COL_3 62.83 27.040 .309 . .893 

COL_4 62.63 26.309 .515 . .883 

COL_5 62.40 23.697 .747 . .872 

COL_6 62.17 26.489 .568 . .882 

COL_7 62.10 27.334 .422 . .887 

COL_8 62.00 27.103 .577 . .883 

COL_9 62.27 26.202 .515 . .883 

COL_10 62.23 25.771 .693 . .877 

COL_11 62.23 25.771 .601 . .880 

COL_12 62.37 25.895 .505 . .884 

COL_13 62.33 25.540 .563 . .882 

COL_14 62.30 26.424 .472 . .885 

COL_15 62.43 25.840 .678 . .878 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

66.83 29.523 5.434 15 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=DLT_16 DLT_17 DLT_18 DLT_19 DLT_20 DLT_21 DLT_22 DLT_23 

DLT_24 DLT_25 DLT_26 DLT_27 DLT_28 DLT_29 DLT_30 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA   /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL CORR. 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.935 .932 15 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

DLT_16 4.53 .571 30 

DLT_17 4.37 .556 30 

DLT_18 4.30 .535 30 

DLT_19 4.43 .504 30 

DLT_20 4.40 .621 30 

DLT_21 4.37 .556 30 

DLT_22 4.47 .571 30 

DLT_23 4.33 .661 30 

DLT_24 4.30 .596 30 

DLT_25 4.23 .504 30 

DLT_26 4.47 .571 30 

DLT_27 4.33 .547 30 

DLT_28 4.30 .596 30 

DLT_29 4.27 .583 30 

DLT_30 4.23 .430 30 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Inter-Item Correlations .479 .037 .898 .860 23.994 .035 

 

Summary Item Statistics 

 N of Items 

Inter-Item Correlations 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DLT_16 60.80 33.200 .557 . .933 

DLT_17 60.97 32.033 .771 . .928 

DLT_18 61.03 32.033 .805 . .927 

DLT_19 60.90 33.266 .632 . .931 

DLT_20 60.93 31.375 .781 . .927 

DLT_21 60.97 31.620 .842 . .926 

DLT_22 60.87 31.844 .779 . .927 

DLT_23 61.00 30.966 .788 . .927 

DLT_24 61.03 32.102 .702 . .930 

DLT_25 61.10 34.783 .363 . .938 

DLT_26 60.87 31.775 .791 . .927 

DLT_27 61.00 33.034 .615 . .932 

DLT_28 61.03 31.964 .724 . .929 

DLT_29 61.07 32.961 .581 . .933 

DLT_30 61.10 35.334 .328 . .938 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

65.33 37.195 6.099 15 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=VIS_31 VIS_32 VIS_33 VIS_34 VIS_35 VIS_36 VIS_37 VIS_38 

VIS_39 VIS_40 VIS_41 VIS_42 VIS_43 VIS_44 VIS_45 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL CORR. 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.883 .885 15 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VIS_31 4.43 .626 30 

VIS_32 4.53 .571 30 

VIS_33 4.13 .346 30 

VIS_34 4.10 .759 30 

VIS_35 4.30 .596 30 

VIS_36 4.23 .626 30 

VIS_37 4.10 .607 30 

VIS_38 4.27 .691 30 

VIS_39 4.10 .712 30 

VIS_40 4.07 .691 30 

VIS_41 4.00 .455 30 

VIS_42 4.07 .691 30 

VIS_43 4.43 .568 30 

VIS_44 4.33 .758 30 

VIS_45 4.63 .556 30 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Inter-Item Correlations .339 -.069 .745 .814 -10.796 .030 

 

Summary Item Statistics 

 N of Items 

Inter-Item Correlations 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VIS_31 59.30 30.148 .432 .656 .881 

VIS_32 59.20 29.890 .528 .880 .877 

VIS_33 59.60 31.972 .363 .770 .883 

VIS_34 59.63 28.861 .500 .856 .879 

VIS_35 59.43 29.909 .498 .866 .878 

VIS_36 59.50 29.500 .532 .878 .876 

VIS_37 59.63 28.516 .713 .892 .869 

VIS_38 59.47 28.464 .619 .847 .872 

VIS_39 59.63 28.792 .552 .596 .876 

VIS_40 59.67 30.023 .397 .734 .883 

VIS_41 59.73 30.478 .563 .805 .876 

VIS_42 59.67 28.851 .563 .772 .875 

VIS_43 59.30 30.355 .453 .646 .880 

VIS_44 59.40 26.731 .792 .833 .863 

VIS_45 59.10 29.059 .691 .816 .870 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

63.73 33.513 5.789 15 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=COM_46 COM_47 COM_48 COM_49 COM_50 COM_51 COM_52 COM_53 

COM_54 COM_55 COM_56 COM_57 COM_58 COM_59 COM_60 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL CORR. 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.906 .908 15 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

COM_46 4.47 .507 30 

COM_47 4.67 .547 30 

COM_48 4.60 .498 30 

COM_49 4.63 .615 30 

COM_50 4.57 .626 30 

COM_51 4.63 .615 30 

COM_52 4.60 .675 30 

COM_53 4.67 .479 30 

COM_54 4.57 .626 30 

COM_55 4.80 .407 30 

COM_56 4.77 .504 30 

COM_57 4.53 .629 30 

COM_58 4.63 .556 30 

COM_59 4.53 .571 30 

COM_60 4.60 .563 30 
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Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

Inter-Item Correlations .396 -.081 .799 .881 -9.841 .035 

Summary Item Statistics 

 N of Items 

Inter-Item Correlations 15 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

COM_46 64.80 28.510 .417 . .905 

COM_47 64.60 27.766 .515 . .902 

COM_48 64.67 27.885 .550 . .901 

COM_49 64.63 25.826 .772 . .893 

COM_50 64.70 26.838 .586 . .900 

COM_51 64.63 26.171 .712 . .895 

COM_52 64.67 26.230 .629 . .899 

COM_53 64.60 26.869 .791 . .894 

COM_54 64.70 27.872 .418 . .907 

COM_55 64.47 28.395 .569 . .901 

COM_56 64.50 28.534 .416 . .905 

COM_57 64.73 27.789 .429 . .906 

COM_58 64.63 26.240 .786 . .893 

COM_59 64.73 26.892 .643 . .898 

COM_60 64.67 26.368 .751 . .894 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

69.27 31.030 5.570 15 

 

 
ทัง้ฉบับ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.942 .945 60 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

COL_5 <--- COL__1 1.000     

COL_4 <--- COL__1 1.229 .072 17.106 *** par_1 

COL_3 <--- COL__1 1.167 .070 16.590 *** par_2 

COL_2 <--- COL__1 1.318 .073 18.118 *** par_3 

COL_1 <--- COL__1 1.165 .069 16.776 *** par_4 

COL_10 <--- COL__2 1.000     

COL_9 <--- COL__2 .729 .058 12.552 *** par_5 

COL_8 <--- COL__2 .947 .059 16.121 *** par_6 

COL_7 <--- COL__2 .982 .063 15.496 *** par_7 

COL_6 <--- COL__2 .900 .067 13.498 *** par_8 

COL_15 <--- COL__3 1.000     

COL_14 <--- COL__3 .858 .044 19.539 *** par_9 

COL_13 <--- COL__3 1.149 .057 20.003 *** par_10 

COL_12 <--- COL__3 .899 .046 19.359 *** par_11 

COL_11 <--- COL__3 .863 .053 16.160 *** par_12 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

COL_5 <--- COL__1 .672 

COL_4 <--- COL__1 .828 

COL_3 <--- COL__1 .779 

COL_2 <--- COL__1 .860 

COL_1 <--- COL__1 .758 

COL_10 <--- COL__2 .707 

COL_9 <--- COL__2 .540 

COL_8 <--- COL__2 .705 

COL_7 <--- COL__2 .708 

COL_6 <--- COL__2 .610 

COL_15 <--- COL__3 .781 

COL_14 <--- COL__3 .657 

COL_13 <--- COL__3 .856 

COL_12 <--- COL__3 .694 

COL_11 <--- COL__3 .681 

 

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

   Estimate 

COL_11   .464 

COL_12   .482 

COL_13   .733 

COL_14   .432 

COL_15   .610 

COL_6   .372 

COL_7   .502 
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   Estimate 

COL_8   .497 

COL_9   .291 

COL_10   .499 

COL_1   .575 

COL_2   .740 

COL_3   .607 

COL_4   .686 

COL_5   .451 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 COL
_11 

COL
_12 

COL
_13 

COL
_14 

COL
_15 

COL
_6 

COL
_7 

COL
_8 

COL
_9 

COL
_10 

COL
_1 

COL
_2 

COL
_3 

COL
_4 

COL
_5 

COL
__3 

.173 -.012 .382 -.068 .206 .099 .210 .036 .088 -.072 
-

.019 
.019 .042 .030 

-
.119 

COL
__2 

.077 -.115 .225 -.059 .157 .075 .195 .088 .080 .096 .000 .057 .038 .086 
-

.090 

COL
__1 

-.001 -.130 .080 -.024 .050 
-

.024 
.045 .019 .023 .121 .095 .166 .082 .206 .093 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

COL__1 .111 .012 9.137 *** par_58 

COL__2 .117 .012 9.662 *** par_59 

COL__3 .151 .014 11.024 *** par_60 

e50 .135 .009 15.647 *** par_61 

e49 .077 .006 12.829 *** par_62 

e48 .098 .007 13.306 *** par_63 

e47 .068 .006 11.816 *** par_64 

e46 .112 .007 15.360 *** par_65 

e55 .117 .008 14.869 *** par_66 

e54 .151 .009 16.712 *** par_67 

e53 .106 .007 15.137 *** par_68 

e52 .112 .008 14.361 *** par_69 

e51 .160 .010 15.922 *** par_70 

e60 .097 .007 13.060 *** par_71 

e59 .146 .010 14.895 *** par_72 

e58 .073 .008 8.916 *** par_73 

e57 .131 .008 15.732 *** par_74 

e56 .130 .009 14.784 *** par_75 

 

 

 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

COL__1 <--> COL__2 .842 

COL__2 <--> COL__3 .940 

COL__1 <--> COL__3 .764 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

DLT_20 <--- DLT__1 1.554 .122 12.752 *** par_1 

DLT_19 <--- DLT__1 1.315 .102 12.950 *** par_2 

DLT_18 <--- DLT__1 1.516 .104 14.555 *** par_3 

DLT_17 <--- DLT__1 1.449 .098 14.831 *** par_4 

DLT_16 <--- DLT__1 1.000     

DLT_25 <--- DLT__2 .923 .033 27.981 *** par_5 

DLT_24 <--- DLT__2 .926 .029 31.533 *** par_6 

DLT_23 <--- DLT__2 .837 .032 26.469 *** par_7 

DLT_22 <--- DLT__2 .883 .030 29.417 *** par_8 

DLT_21 <--- DLT__2 1.000     

DLT_30 <--- DLT__3 .794 .046 17.338 *** par_9 

DLT_29 <--- DLT__3 .889 .053 16.725 *** par_10 

DLT_28 <--- DLT__3 .951 .047 20.397 *** par_11 

DLT_27 <--- DLT__3 .938 .041 23.017 *** par_12 

DLT_26 <--- DLT__3 1.000     

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

DLT_20 <--- DLT__1 .871 

DLT_19 <--- DLT__1 .794 

DLT_18 <--- DLT__1 .921 

DLT_17 <--- DLT__1 .850 

DLT_16 <--- DLT__1 .565 

DLT_25 <--- DLT__2 .824 

DLT_24 <--- DLT__2 .856 

DLT_23 <--- DLT__2 .746 

DLT_22 <--- DLT__2 .826 

DLT_21 <--- DLT__2 .953 

DLT_30 <--- DLT__3 .675 

DLT_29 <--- DLT__3 .754 

DLT_28 <--- DLT__3 .807 

DLT_27 <--- DLT__3 .802 

DLT_26 <--- DLT__3 .845 

 

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

   Estimate 

DLT_26   .715 

DLT_27   .643 

DLT_28   .651 

DLT_29   .568 

DLT_30   .455 

DLT_21   .909 

DLT_22   .681 

DLT_23   .556 

DLT_24   .733 

DLT_25   .680 

DLT_16   .319 
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   Estimate 

DLT_17   .722 

DLT_18   .849 

DLT_19   .630 

DLT_20   .759 

 

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 

DLT__1   .089 .012 7.204 *** par_86 

DLT__2   .232 .015 15.642 *** par_87 

DLT__3   .194 .019 10.270 *** par_88 

e20   .068 .015 4.571 *** par_89 

e19   .090 .009 10.306 *** par_90 

e18   .036 .005 6.893 *** par_91 

e17   .072 .006 12.615 *** par_92 

e16   .190 .012 16.315 *** par_93 

e25   .093 .007 13.523 *** par_94 

e24   .072 .005 13.741 *** par_95 

e23   .130 .008 15.381 *** par_96 

e22   .085 .006 14.993 *** par_97 

e21   .023 .004 5.436 *** par_98 

e30   .147 .010 14.061 *** par_99 

e29   .117 .009 13.019 *** par_100 

e28   .094 .008 11.120 *** par_101 

e27   .095 .008 11.489 *** par_102 

e26   .078 .013 5.987 *** par_103 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

DLT__1 <--> DLT__2 .872 

DLT__2 <--> DLT__3 .931 

DLT__1 <--> DLT__3 .871 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

VIS_35 <--- VIS__1 1.000     

VIS_34 <--- VIS__1 1.199 .076 15.824 *** par_1 

VIS_33 <--- VIS__1 1.033 .072 14.442 *** par_2 

VIS_32 <--- VIS__1 .847 .071 11.977 *** par_3 

VIS_31 <--- VIS__1 .923 .072 12.775 *** par_4 

VIS_40 <--- VIS__2 1.000     

VIS_39 <--- VIS__2 .941 .078 12.003 *** par_5 

VIS_38 <--- VIS__2 1.127 .082 13.661 *** par_6 

VIS_37 <--- VIS__2 1.200 .086 13.979 *** par_7 

VIS_36 <--- VIS__2 1.119 .093 12.086 *** par_8 

VIS_45 <--- VIS__3 1.000     

VIS_44 <--- VIS__3 1.289 .098 13.089 *** par_9 

VIS_43 <--- VIS__3 1.509 .114 13.259 *** par_10 

VIS_42 <--- VIS__3 1.352 .098 13.776 *** par_11 

VIS_41 <--- VIS__3 1.361 .112 12.120 *** par_12 

        

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

VIS_35 <--- VIS__1 .693 

VIS_34 <--- VIS__1 .843 

VIS_33 <--- VIS__1 .716 

VIS_32 <--- VIS__1 .571 

VIS_31 <--- VIS__1 .629 

VIS_40 <--- VIS__2 .607 

VIS_39 <--- VIS__2 .619 

VIS_38 <--- VIS__2 .742 

VIS_37 <--- VIS__2 .790 

VIS_36 <--- VIS__2 .707 

VIS_45 <--- VIS__3 .559 

VIS_44 <--- VIS__3 .687 

VIS_43 <--- VIS__3 .820 

VIS_42 <--- VIS__3 .742 

VIS_41 <--- VIS__3 .734 

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

 Estimat
e 

 

VIS_41 .539 0.54 

VIS_42 .550 0.55 

VIS_43 .672 0.67 

VIS_44 .472 0.47 

VIS_45 .313 0.31 

VIS_36 .500 0.50 

VIS_37 .624 0.62 

VIS_38 .551 0.55 

VIS_39 .383 0.38 

VIS_40 .368 0.37 
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 Estimat
e 

 

VIS_31 .396 0.40 

VIS_32 .326 0.33 

VIS_33 .512 0.51 

VIS_34 .711 0.71 

VIS_35 .480 0.48 

factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 VIS
_41 

VIS
_42 

VIS
_43 

VIS
_44 

VIS
_45 

VIS
_36 

VIS
_37 

VIS
_38 

VIS
_39 

VIS
_40 

VIS
_31 

VIS
_32 

VIS
_33 

VIS
_34 

VIS
_35 

VIS
__3 

.060 .086 .171 .020 .063 .047 
-

.007 
.068 .058 

-
.001 

.017 
-

.054 
.026 .132 

-
.013 

VIS
__2 

-
.028 

-
.006 

.063 .000 .074 .145 .138 .181 .111 .111 
-

.039 
-

.033 
.011 .210 

-
.121 

VIS
__1 

-
.056 

.024 .094 .016 .012 
-

.022 
-

.060 
.015 .082 .073 .144 

-
.125 

.131 .363 .163 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

VIS__1 .124 .014 8.772 *** par_77 

VIS__2 .111 .014 7.665 *** par_78 

VIS__3 .079 .011 7.069 *** par_79 

e35 .135 .010 13.071 *** par_80 

e34 .072 .009 7.824 *** par_81 

e33 .126 .009 13.969 *** par_82 

e32 .184 .012 15.768 *** par_83 

e31 .161 .011 14.113 *** par_84 

e40 .190 .012 15.353 *** par_85 

e39 .158 .011 14.422 *** par_86 

e38 .114 .009 12.985 *** par_87 

e37 .096 .008 12.115 *** par_88 

e36 .139 .012 11.940 *** par_89 

e45 .174 .011 16.405 *** par_90 

e44 .146 .011 13.344 *** par_91 

e43 .088 .009 9.454 *** par_92 

e42 .118 .009 13.126 *** par_93 

e41 .125 .010 11.881 *** par_94 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

COM__1 <--> COM__2 .895 

COM__2 <--> COM__3 .966 

COM__1 <--> COM__3 .933 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimat
e 

COM_50 <--- COM__1 .595 

COM_49 <--- COM__1 .720 

COM_48 <--- COM__1 .796 

COM_47 <--- COM__1 .833 

COM_46 <--- COM__1 .914 

COM_55 <--- COM__2 .769 

COM_54 <--- COM__2 .794 

COM_53 <--- COM__2 .687 

COM_52 <--- COM__2 .545 

COM_51 <--- COM__2 .786 

COM_60 <--- COM__3 .683 

COM_59 <--- COM__3 .665 

COM_58 <--- COM__3 .764 

COM_57 <--- COM__3 .642 

COM_56 <--- COM__3 .762 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimat
e 

S.E. 
 

C.R. 
 

P Label 

COM_50 <--- COM__1 1.000        

COM_49 <--- COM__1 1.223 .073 0.07 16.765 16.77 *** par_1 

COM_48 <--- COM__1 1.358 .090 0.09 15.137 15.14 *** par_2 

COM_47 <--- COM__1 1.467 .092 0.09 15.999 16.00 *** par_3 

COM_46 <--- COM__1 1.554 .099 0.10 15.776 15.78 *** par_4 

COM_55 <--- COM__2 1.000         

COM_54 <--- COM__2 1.048 .048 0.05 21.914 21.91 *** par_5 

COM_53 <--- COM__2 .891 .058 0.06 15.274 15.27 *** par_6 

COM_52 <--- COM__2 .716 .059 0.06 12.176 12.18 *** par_7 

COM_51 <--- COM__2 1.045 .067 0.07 15.586 15.59 *** par_8 

COM_60 <--- COM__3 1.000         

COM_59 <--- COM__3 1.010 .056 0.06 18.154 18.15 *** par_9 

COM_58 <--- COM__3 1.153 .065 0.07 17.697 17.70 *** par_10 

COM_57 <--- COM__3 .967 .072 0.07 13.449 13.45 *** par_11 

COM_56 <--- COM__3 1.126 .074 0.07 15.132 15.13 *** par_12 

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

 Estimate 

COM_56 .581 

COM_57 .412 

COM_58 .584 

COM_59 .442 

COM_60 .466 

COM_51 .617 

COM_52 .297 

COM_53 .472 

COM_54 .630 
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 Estimate 

COM_55 .591 

COM_46 .836 

COM_47 .693 

COM_48 .634 

COM_49 .519 

COM_50 .354 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 COM
_56 

COM
_57 

COM
_58 

COM
_59 

COM
_60 

COM
_51 

COM
_52 

COM
_53 

COM
_54 

COM
_55 

COM
_46 

COM
_47 

COM
_48 

COM
_49 

COM
_50 

COM
__3 

.120 .068 .136 .051 -.064 .164 -.056 .058 .134 .009 .310 .098 -.211 .135 -.144 

COM
__2 

.068 .015 .159 -.003 -.068 .271 -.005 .177 .161 .126 .248 .102 -.212 .113 -.257 

COM
__1 

.089 .058 .043 .069 -.081 .038 -.098 -.109 .116 -.018 .418 .172 -.217 .166 .015 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

COM__1 .086 .011 7.863 *** par_89 

COM__2 .144 .014 10.268 *** par_90 

COM__3 .115 .014 8.454 *** par_91 

e50 .157 .009 16.926 *** par_92 

e49 .120 .009 13.449 *** par_93 

e48 .092 .008 11.782 *** par_94 

e47 .082 .006 13.627 *** par_95 

e46 .041 .006 7.035 *** par_96 

e55 .099 .009 11.482 *** par_97 

e54 .093 .010 9.295 *** par_98 

e53 .128 .009 14.276 *** par_99 

e52 .174 .011 16.401 *** par_100 

e51 .097 .012 7.895 *** par_101 

e60 .132 .010 13.002 *** par_102 

e59 .148 .011 13.222 *** par_103 

e58 .109 .010 10.688 *** par_104 

e57 .154 .010 14.864 *** par_105 

e56 .105 .010 10.149 *** par_106 
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CFA2 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

COL <--- DGLD .971 

DLT <--- DGLD .897 

VIS <--- DGLD .869 

COM <--- DGLD .804 

COL3 <--- COL .827 

COL1 <--- COL .789 

DLT3 <--- DLT .885 

DLT2 <--- DLT .920 

DLT1 <--- DLT .920 

VIS3 <--- VIS .888 

VIS2 <--- VIS .865 

VIS1 <--- VIS .819 

COM3 <--- COM .983 

COM2 <--- COM .970 

COM1 <--- COM .846 

COL2 <--- COL .898 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

COL <--- DGLD 1.000     

DLT <--- DGLD 1.097 .064 17.100 *** par_9 

VIS <--- DGLD .934 .055 16.885 *** par_10 

COM <--- DGLD .932 .067 13.946 *** par_11 

COL3 <--- COL 1.064 .053 20.202 *** par_1 

COL1 <--- COL 1.030 .053 19.590 *** par_2 

DLT3 <--- DLT 1.036 .037 27.982 *** par_3 

DLT2 <--- DLT 1.114 .028 39.130 *** par_4 

DLT1 <--- DLT 1.000     

VIS3 <--- VIS 1.089 .042 26.059 *** par_5 

VIS2 <--- VIS 1.020 .052 19.758 *** par_6 

VIS1 <--- VIS 1.000     

COM3 <--- COM 1.100 .057 19.362 *** par_7 

COM2 <--- COM 1.050 .043 24.330 *** par_8 

COM1 <--- COM 1.000     

COL2 <--- COL 1.000     
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 Estimate 

COM .647 

VIS .755 

DLT .804 

COL .943 

COM1 .716 

COM2 .941 

COM3 .965 

VIS1 .671 

VIS2 .748 

VIS3 .788 

DLT1 .847 

DLT2 .847 

DLT3 .783 

COL1 .622 

COL2 .806 

COL3 .684 

 

Variances: (Group number 1 - Default model)    ค่า e 

 Estimate S.E. C.R. P Label 

DGLD .097 .009 10.264 *** par_56 

res1 .006 .004 1.596 .110 par_57 

res2 .028 .004 6.388 *** par_58 

res3 .027 .004 7.820 *** par_59 

res4 .046 .005 9.547 *** par_60 

e3 .054 .005 10.261 *** par_61 

e2 .025 .004 5.802 *** par_62 

e1 .066 .005 12.170 *** par_63 

e6 .043 .004 10.297 *** par_64 

e5 .033 .004 7.440 *** par_65 

e4 .026 .004 5.943 *** par_66 

e9 .036 .005 6.783 *** par_67 

e8 .039 .005 7.956 *** par_68 

e7 .055 .005 10.306 *** par_69 

e12 .006 .013 .441 .660 par_70 

e11 .009 .005 1.958 .050 par_71 

e10 .052 .005 10.447 *** par_72 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 COM1 COM2 COM3 VIS1 VIS2 VIS3 DLT1 DLT2 DLT3 COL1 COL2 COL3 

DGLD -.048 -.051 .154 .015 .023 .053 .146 .127 .026 .061 .465 -.057 

COM -.102 .479 .846 .258 -.109 -.225 .020 -.015 -.146 -.132 .161 -.075 

VIS .038 -.119 .034 .192 .165 .489 .232 .007 -.147 -.109 .420 -.246 

DLT .013 -.077 -.116 -.067 .037 -.071 .319 .318 .265 -.023 .501 -.078 

COL -.075 -.097 .166 -.030 .009 .031 .113 .132 .029 .140 .530 -.016 

 

  COM1 COM2 COM3 VIS1 VIS2 VIS3 DLT1 DLT2 DLT3 COL1 COL2 COL3 

DGLD -0.05 -0.05 0.15 0.02 0.02 0.05 0.15 0.13 0.03 0.06 0.47 -0.06 

COM -0.10 0.48 0.85 0.26 -0.11 -0.23 0.02 -0.02 -0.15 -0.13 0.16 -0.08 

VIS 0.04 -0.12 0.03 0.19 0.17 0.49 0.23 0.01 -0.15 -0.11 0.42 -0.25 

DLT 0.01 -0.08 -0.12 -0.07 0.04 -0.07 0.32 0.32 0.27 -0.02 0.50 -0.08 

COL -0.08 -0.10 0.17 -0.03 0.01 0.03 0.11 0.13 0.03 0.14 0.53 -0.02 
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