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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดองค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพื่อก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัยของภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากรของผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารจ านวน 689 คนและครูจ านวน 255 คน 
โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 5 องค์ประกอบ คือ การตระหนักในตนเอง 
การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเอง ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ กระบวนการที่สมดุล และการเรียนรู้จากอนาคต โดย
เครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งการ
แยกแต่ละองค์ประกอบ และแบบรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับผู้บริหาร และส าหรับครู ผลการประเมินแบบวัดพบว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับมีค่า 0.9043 และเกณฑ์ปกติวิสัยของภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่าเกณฑ์ปกติรวม ผู้บริหารส่วนใหญ่มีคะแนนภาวะผู้น าที่แท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีช่วงคะแนนดิบตั้งแต่       
15 - 84 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ P.06 – P98.93 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T73 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง, เครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริง 
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Abstract 

 

 The objectives of this study were to identify the factors of authentic leadership for basic 
education institutions administrators, to develop the authentic leadership measurement tools for basic 
education institutions administrators and to determine the norm of authentic leadership for basic 
education institutions administrators. There were 639 administrators and 255 teachers participated in 
this study as the informants. They were drawn using stratified random sampling method. The research 
instrument was the authentic leadership measurement questionaire. Descriptive statistics and 
confirmatory factor analysis. The research findings showed that the components of authentic leadership 
for basic education institutions administrators consisted of 5 factors; self-awareness, internalized moral 
perspective, relational transparency, balanced processing and learning from the future. The authentic 
leadership measurement tools were the rating scales which measured both separated and combined 
factors. There are 2 editions of the test of authentic leadership for basic education institutions 
administrators; for the administrators and for the teachers. The high quality of the test cause the 
internal consistency reliability of the test is high (.9043). The norm of authentic leadership for basic 
education institutions administrators showed that the administrator’s combined norm had the authentic 
leadership score at the nearly high level. The scores range from 15 to 84, the percentile is at P.06 - 
P98.93 and scores typically range from T18 - T73. 
 

Keywords: The authentic leadership, The authentic leadership measurement tools 
 

บทน า 

 ภาวะผู้น าที่แท้จริงมีความส าคัญต่อการ
บริหารองค์กรอย่างมาก เนื่องจากภาวะผู้น าที่แท้จริง
นั้นมีแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเน้นให้ผู้น ารู้จัก
ตนเอง มีศีลธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส ท าให้
พนักงานในองค์กรเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาในตัวผู้น า 
และปฏิบัติตามซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถพัฒนา
เติบโตต่อไปได้ และช่วยลดปัญหาความเช่ือมั่นในตัว
ผู้น าที่ลดลง ซึ่งเห็นได้จากผลการส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนของ [1] ที่พบว่า ประชาชน 71% รู้สึกว่า 
“CEO มีความซื่อสัตย์และศีลธรรมน้อยกว่าคนทั่วไป” 
และการส ารวจทางจิตใจและศีลธรรมของ CEO พบว่า 
72% อยู่ในระดับ “fair หรือ poor” 
 การศึกษาภาวะผู้ น าที่ แท้ จ ริ ง เ ริ่ ม จ าก
การศึกษาความรู้ในสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและจิตวิทยา 
ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2005 นั้นการวิจัยภาวะผู้น าท่ีแท้จรงิ

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบบรรยายเล่าเรื่อง
ของตนเอง (narrative self) เป็นเครื่องมือในการวัด
ภาวะผู้น าที่แท้จริง เช่น Avolio B.; & Gardner W. 
(2005) [2] หรือ Sparrowe R. (2005) [3] หลังจากปี
ค.ศ. 2005 การวิจัยเริ่มขยายสู่การวิจัยเชิงปริมาณ เช่น 
งานวิจัยของ Walumbwa F., Avolio B., Gardner 
W., Wernsing T.; & Peterson S. (2008) [4] ศึกษา
โมเดลพหุมิติของโครงสร้างภาวะผู้น าที่แท้จริง โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม คือ ALQ (The Authentic 
Leadership Questionnaire) แต่ก็ยังคงมีการใช้แบบ
บรรยายเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือในการวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงอยู่ เช่น งานวิจัยของ Roche M. (2010) [5] ที่
ใช้แบบบรรยายเรื่อง “ตัวตนที่แท้จริงที่ดีที่สุด (Best 
Authentic Self)”  

 ส าหรับการศึกษาของไทยนั้นภาวะผู้น าที่
แท้จริงก็มีความส าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะภาวะผู้น าที่
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แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก
เกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารในปัจจุบันที่ไม่ได้จ ากัด
ว่าผู้สมัครสอบต าแหน่งผู้บริหารต้องเคยเป็นหรือมี
ประสบการณ์การบริหารมาก่อน ท าให้เกิดความไม่
เช่ือมั่นในตัวผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะสามารถบริหาร
สถานศึกษาได้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้น าที่
แท้จริง กล่าวคือ เป็นผู้บริหารที่รู้จักจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง บริหารงานโดยยึดหลักศีลธรรม มีความโปร่งใส 
มีวิสัยทัศน์ ครูและบุคลากรให้ความเคารพนับถือ และ
ปฏิบัติตามค าสั่ง ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
สูงสุด ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารสถานศึกษา 
และส่งผลให้เกิดความน่าเช่ือถือในการด าเนินการสอบ
คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ หากมีการศึกษาและ
พัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมผู้บริหารให้
มีภาวะผู้น าที่แท้จริง มีขีดความสามารถสูงในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน หรือเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการประเมินคุณภาพในมาตรฐานด้าน
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ ทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่องมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
มีภาวะผู้น าที่แท้จริงมาบริหารการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือผู้เรียน ซึ่ง
จะสามารถช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาและพัฒนา
เครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อก าหนดองค์ประกอบภาวะผู้น าที่

แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้น าที่แท้จริง

ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพื่อก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) ของ

ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถน า
เครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงไปใช้ประเมินเพื่อพัฒนา
ตนเองได้ และสถานศึกษาสามารถน าผลการประเมิน
ผู้บริหารไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาส าหรับมาตรฐานด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 2. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถน า
เครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแบบประเมินภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกใน
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
เนื้อหาจากองค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงไว้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม และสามารถน าเครื่องมือวัดที่
พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแบบประเมินภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. หน่วยงานท่ีด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน า
สาระจากองค์ประกอบที่พัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
สอบ หรือน าเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประเมิน
คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้ได้
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ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าที่แท้จริงมาบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5. หน่วยงานท่ีจะจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา (หน่วยงานวิชาการ) สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดองค์ประกอบภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ในระยะการวิจัยนี้จะประกอบไปด้วย 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าที่แท้จริง 
แล้วน าผลการศึกษามาก าหนดองค์ประกอบภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงโดยการสังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของภาวะผู้น าที่แท้จริงเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจ านวน 14 เรื่อง และสรุปเป็นโครงสร้าง
องค์ ประกอบภาวะผู้ น าที่ แท้ จ ริ ง ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ใน
งานวิจัย มีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 

1. สังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ
ต่างๆ ของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจ านวน 14 เรื่อง  
 2. ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่
แท้จริง และนิยามปฏิบัติการองค์ประกอบภาวะผู้น าที่
แท้จริง  
 3. ต ร ว จ ส อ บ นิ ย า ม ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่แท้จริงโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่ วม โดยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

4. ปรับปรุงนิยามและองค์ประกอบ โดย
สามารถสรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่แท้จริง 
(authentic leadership) ได้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) 
การตระหนักในตนเอง 2) การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรมของ

ตนเอง 3) ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 4) กระบวนการที่
สมดุล และ 5) การเรียนรู้จากอนาคต 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) การสร้างข้อค าถามของเคร่ืองมือวัดภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

1.1) ผู้วิจัยน าองค์ประกอบภาวะผู้น าท่ีแท้จรงิ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ได้ จากการ
สั ง เ ค ร า ะห์ เ อกส า รและ ง านวิ จั ย ม าส ร้ า ง เ ป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญพิจารณาว่า 
ข้อค าถามแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่แท้จริง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคล้อง
กับนิยามปฏิบัติการหรือไม่ 

1.2) หลังจากนั้นน าแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
จ านวน 7 คน 

1.3) ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ข้อค าถาม
ที่สร้างขึ้น 

2) การทดลองใช้ เค ร่ืองมือวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริง 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปรับปรุงข้อค าถามของแต่
ละองค์ประกอบแล้ว น ามาสร้างแบบวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความ
เที่ยง ด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) 
พบว่า ความเที่ยงรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8815 – 
0.9060 แสดงว่าทุกข้อค าถามมีคุณภาพอยู่ ในเกณฑ์ดี
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มาก ส าหรับค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับมีค่า 0.8955 ซึ่ง
ก็แสดงว่าแบบวัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น จะน าแบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีหาคุณภาพแล้วไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลเ ชิงประจักษ์ และน ามาวิ เคราะห์
องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่แท้จริงเพื่อหาความ
สอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรของผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 31,677 โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553) [6] ทั้งนี้ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครู 
โรงเรียนละ 2 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากในการวิเคราะห์
องค์ประกอบนั้น Hair และคณะ (1998 อ้างถึงใน     
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) [7] กล่าวว่า โดยทั่วไป
นักวิจัยมักใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5-20 เท่าของ
จ านวนตัวแปรสังเกตได้ และในงานวิจัยนี้มีจ านวนตัว
แปรสังเกตได้จ านวน 21 ตัว จึงมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในช่วง 105-420 ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 300 คน 
แต่ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยแบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนละ 1 
คน และครู โรงเรียนละ 2 คน ดังนั้น จึงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหาร 300 คน และครู 600 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และชุดที่ 2 เป็นแบบวัดภาวะผู้น า
ที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับครู 
โดยแบบวัดท้ัง 2 ชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอนเหมือนกัน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2 เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 30 
กันยายน 2553 ด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ และ
ด าเนินการติดตามแบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงที่ยังไม่ได้
รับกลับคืนด้วยการติดต่อกับสถานศึกษาทางโทรศัพท์
จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จึงสรุปจ านวนแบบวัด
ภาวะผู้น าที่แท้จริงที่ได้รับกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 
83.56 

การวิ เคราะห์ข้อมูล  แบ่ งออกเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบประเมินภาวะผู้น าที่แท้จริง โดยการแจกแจง
ความถี่และร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลของข้อรายการในแต่
ละองค์ประกอบ โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 
ค่ า ส่ ว น เบี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ าน  ( SD)  ค่ า ค ว าม เ บ้ 
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งค่ามัชฌิม
เลขคณิต (Mean) 

3. การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
องค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นการน าเอาข้อมูลจากการก าหนดองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงจากการสังเคราะห์งานวิจัยต่างๆ มา
ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงว่า โมเดลที่สร้างจาก
ทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ เป็นการ
ยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงหลังจากการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดค่าปกติวิสัย (norm) ของ
ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1) การหาเกณฑ์ปกติวิสัย 
การก าหนดค่าปกติวิสัย (norm) ของภาวะ

ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
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น าคะแนนมาแจกแจงความถี่ จากนั้นแปลงคะแนนดิบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ และน าคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ไป
แปลงเป็นคะแนนทีปกติ (normalized T-score) 

2) การแปลความหมายคะแนน 
การแปลความหมายคะแนนของภาวะผู้น าที่

แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละ
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การตระหนักในตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การมี
กฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเอง องค์ประกอบที่ 3 ความ
โปร่งใสเชิงสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการที่
สมดุล และ องค์ประกอบที่ 5 การเรียนรู้จากอนาคต 
และรวมทั้ง 5 องค์ประกอบนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ระดับ ตามหลักการแบ่งที่น่าเช่ือถือ คือ ใช้เปอร์เซ็น
ไทล์ 25 (หรือ ควอไทล์ 1), เปอร์เซ็นไทล์ 50 (หรือ 
ควอไทล์ 2) และเปอร์เซ็นไทล์ 75 (หรือ ควอไทล์ 3) 
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงคะแนน [8] สามารถแบ่งช่วง
คะแนนได้ดังนี ้

 

1. เปอร์เซ็นไทล์ 75.00 ขึ้นไป หมายถึง มีภาวะ
ผู้น าท่ีแท้จริงอยู่ในระดับสูง 

2. เปอร์เซ็นไทล์ 50.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 74.99 
หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

3. เปอร์เซ็นไทล์ 25.00 - เปอร์เซ็นไทล์ 49.99 
หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  

4. น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ 25.00 หมายถึงมีภาวะ
ผู้น าท่ีแท้จริงอยู่ในระดับต่ า 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาคู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น า
ที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1) การจัดท าคู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1) ผู้วิจัยน าแบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงที่
ได้มาพัฒนาคู่มือและเครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริง ใน
ส่วนของการพัฒนาคู่มือนั้นได้ก าหนดองค์ประกอบของ
คู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากค าช้ีแจงในการใช้

คู่มือ และแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอนหลัก รวมถึง
ภาคผนวก 

1.2) ก าหนดเกณฑ์การประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งประกอบด้วย
รายการประเมิน 8 ข้อ โดยแต่ละรายการประเมินให้
ประเมินระดับความเหมาะสมเป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ และน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย 
 1.3) ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของ
คู่มือและเครื่องมือวัดภาวะผู้น าที่แท้จริง รวมถึงเกณฑ์
การประเมินความเหมาะสมของคู่มือ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ
ทางสาขาบริหารการศึกษา และสาขาการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 5 คน 

2) การทดลองใช้คู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.1) ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล ในการวิ จั ยถึ งผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นกรณีศึกษา ซึ่งท าการเลือก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเจาะจง 4 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ก าหนดสถานศึกษาภาคละ 2 แหง่  

2.2) ติดต่อสถานศึกษาทางโทรศัพท์เพื่อให้
ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท าการ
ประเมินภาวะผู้น าที่แท้จริง พร้อมทั้งประเมินคู่มือและ
เครื่องมือวัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริง 

2.3) รวบรวมข้อมูลการประเมินภาวะผู้น าที่
แท้จริง พร้อมทั้งผลการประเมินคู่มือและเครื่องมือวัด
ภาวะผู้น าท่ีแท้จริง เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 

3) การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้
แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3.1) น าผลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ
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ทางสาขาบริหารการศึกษา และสาขาการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 5 คน มาปรับปรุง 

3.2) ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือซึ่งเดิมมีรายการประเมิน 8 ข้อ ได้เกณฑ์การ
ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ ซึ่งประกอบด้วย
รายการประเมิน 10 ข้อ 

3.3) น าแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การใ ช้แบบวัดภาวะผู้ น าที่ แท้ จริ งของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปให้กลุ่มตัวอย่างท าการ
ประเมินคู่มือการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.4) วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือ โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลการวิเคราะห์ตอนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษามีจ านวน 255 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 45-54 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การ
ท างาน 30 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารมากกว่า 15 ปี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูมี
จ านวน 594 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 
45-54 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 20-29 ปี  

ส่วนท่ี 2 ค่าสถิติพื้นฐานของข้อรายการในแต่
ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของข้อรายการทั้ง 21 
ข้อจากการประเมินตนเองของผู้บริหารพบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.68-3.24 หมายความว่า ข้อรายการ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริหารในระดับมาก 
ส าหรับค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) หรือค่าเฉลี่ยของข้อ
รายการทั้ง 21 ข้อจากการประเมินผู้บริหารโดยครู
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 2.51-3.60 หมายความว่า ข้อ

รายการสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริหารในระดับ
มากถึงมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิ
สเรล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการสังเคราะห์งานวิจัยกับ
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  จ า ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ทั้ ง  5 
องค์ประกอบ คือ 1) การตระหนักในตนเอง 2) การมี
กฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเอง 3) ความโปร่งใสเชิง
สัมพันธ์ 4) กระบวนการที่สมดุล และ 5) การเรียนรู้
จากอนาคต พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-แสควร์ (Chi-
square) มีค่าเท่ากับ 179.55 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.09534 โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.94 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.91 ในการวิเคราะห์
ครั้งนี้โปรแกรมลิสเรลได้น าความคลาดเคลื่อนเข้ามา
วิเคราะห์ด้วย ซึ่งเทอมความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในโมเดล
ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 1 

 
 
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
องค์ประกอบภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ 5 การเรียนรู้จาก
อนาคต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (0.78) 
รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 3 ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 
(0.69) องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักในตนเอง (0.68) 
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการที่สมดุล (0.62) และ 
องค์ประกอบที่ 2 การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเอง 
(0.58) ตามล าดับ 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาเคร่ืองมือวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เครื่องมือวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น เป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 0 (น้อยที่สุด) - 4 (มาก
ที่สุด) จ านวน 21 ข้อ โดยการวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงนั้น
สามารถวัดได้ทั้งการแยกแต่ละองค์ประกอบ และการ
วัดภาวะผู้น าท่ีแท้จริงแบบรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ  
 แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริ งของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ แบบวัด
ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร และแบบวัดภาวะผู้น าที่
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 2 
ส าหรับครู โดยแบบวัดทั้ง 2 ชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน
เหมือนกัน แตกต่างกันในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน โดยมีรายละเอียดของ
แบบวัดแต่ละตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 (ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบวัดจ านวน 5 
ข้อ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์ทางการ
บริหารการศึกษา โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 1 (ส าหรับครู) เป็นข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 4 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดย
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist)ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่

แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลักษณะข้อ
ค าถามเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ 
 ค่าความเที่ยงรายข้อซึ่ งมีค่ าอยู่ ระหว่าง 
0.8957 - 0.9081 แสดงว่าทุกข้อค าถามมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก ส าหรับค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับมีค่า 
0.9043 ซึ่งก็แสดงว่าแบบวัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มากเช่นเดียวกัน 
ตอนที่ 3 ผลการก าหนดเกณฑ์ปกติวิสัย (norm) 
ของภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

เกณฑ์ปกติทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งแปลงเป็น
คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank) และคะแนนที
ปกติ (Normalized T-score) ทั้งเกณฑ์ปกติแต่ละ
องค์ประกอบ และเกณฑ์ปกติรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ 
ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักในตนเอง มี
ช่วงคะแนนดิบตั้งแต่ 1 - 20 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
P.06 – P94.23 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T66   

องค์ประกอบที่ 2 การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรม
ของตนเอง มีช่วงคะแนนดิบตั้งแต่ 1 - 16 คิดเป็น
เปอร์เซ็นไทล์ที่ P.06 – P96.14 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ 
T18 – T68   

องค์ประกอบที่ 3 ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ มี
ช่วงคะแนนดิบตั้งแต่ 2 - 20 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่      
P.06 – P95.78 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T67   

องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการที่สมดุล มีช่วง
คะแนนดิบตั้งแต่ 2 - 16 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ P.06 – 
P94.89 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T66   

องค์ประกอบที่ 5 การเรียนรู้จากอนาคต มี
ช่วงคะแนนดิบตั้งแต่ 1 - 12 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
P.06 – P90.31 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T63   

เกณฑ์ปกติรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ มีช่วง
คะแนนดิบตั้งแต่ 15 - 84 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่           
P.06 – P98.93 และคะแนนทีปกติ ตั้งแต่ T18 – T73   
   ส าหรับการแปลความหมายคะแนนของภาวะ
ผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามค่า
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เปอร์ เซ็นไทล์  จ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักในตนเอง ส่วนใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผู้น าที่แท้จริงอยู่
ในระดับต่ า (น้อยกว่า P25.00) จ านวน 236 คน (ร้อยละ 
28.06) 
   องค์ประกอบท่ี 2 การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรมของ
ตนเอง ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (P50.00- P74.99) 
จ านวน 277 คน (ร้อยละ 32.94) 
   องค์ประกอบที่ 3 ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 
ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผู้น าที่
แท้จริงอยู่ในระดับต่ า (น้อยกว่า P25.00) จ านวน 246 
คน (ร้อยละ 29.25) 
   องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการที่สมดุล ส่วน
ใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผู้น าที่
แท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (P50.00- P74.99) จ านวน 
231 คน (ร้อยละ 27.47) 
   องค์ประกอบท่ี 5 การเรียนรู้จากอนาคต ส่วน
ใหญ่ผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (P50.00- P74.99) จ านวน 
274 คน (ร้อยละ 32.58) 
   หากรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ ส่วนใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมภีาวะผู้น าท่ีแท้จริงอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (P50.00- P74.99) จ านวน 226 คน 
(ร้อยละ 26.88) 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินคู่มือการใช้แบบวัดภาวะ
ผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง คู่ มื อ ไ ด้ ใ ห้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ 
ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดท าคู่มือ 2) สาระส าคัญในคู่มือ 
3) ค าช้ีแจงในการใช้คู่มือ 4) การอธิบายภาวะผู้น าที่
แท้จริง 5) การอธิบายเครื่องมือวัดภาวะผู้น าที่แท้จริง 
6) การอธิบายการใช้แบบวัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7) การใช้ภาษาโดยรวม 
และ 8) ภาคผนวก ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าคู่มือการใช้แบบ
วัดภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65) โดยข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ค าช้ีแจงใน
การใช้คู่มือ (4.00) ส าหรับข้อที่ต่ าสุด (แต่ยังมีคุณภาพ
ระดับมาก) คือ สาระส าคัญในคู่มือ (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20) ทั้งนี้ มีการแนะน าเพิ่มเติมโดยให้เพิ่ม 2 
ประเด็น คือ การรายงานผลคะแนน และการแปล
ความหมายผลคะแนน 
 การประเมินคุณภาพของคู่มือโดย กลุ่ม
ตัวอย่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นกรณีศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมินที่ได้รับการปรับปรุงจากค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 ข้อ ได้แก่    1) รูปแบบการ
จัดท าคู่มือ 2) สาระส าคัญในคู่มือ 3) ค าช้ีแจงในการใช้
คู่มือ 4) การอธิบายภาวะผู้น าที่แท้จริง 5) การอธิบาย
การวัดภาวะผู้น าที่แท้จริง 6) การอธิบายการใช้แบบวัด
ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7) การรายงานผลคะแนน 8) การแปลความหมายผล
คะแนน 9) ภาคผนวก และ 10) การใช้ภาษาโดยรวม 
 กรณีศึกษาเห็นว่าคู่มือการใช้แบบวัดภาวะ
ผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความ
เหมาะสมระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26) โดยข้อ
ที่มีคะแนนสูงสุด คือ การรายงานผลคะแนน และการ
แปลความหมายผลคะแนน (3.31) ส าหรับข้อที่ต่ าสุด 
(แต่ยังมีคุณภาพระดับมาก) คือ รูปแบบการจัดท าคู่มือ 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.07) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
องค์ประกอบที่ 2 การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรม

ของตนเอง (internalized moral perspective) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (0.58) แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องการมี
กฎเกณฑ์ศีลธรรมของตนเองน้อยกว่าเรื่องอื่นๆ ดังนั้น
จึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องศีลธรรมในตัวผู้บริหาร
มากขึ้น โดยการจัดการอบรมศีลธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างศีลธรรมของผู้บรหิารให้มากข้ึน เนื่องจากการ
สอนเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องยากส าหรับผู้ใหญ่ ดังเช่น
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