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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำ�เนินการมีสามระยะ ประกอบด้วย ระยะแรก การ
กำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างตัวบ่งชี้ โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่สอง การพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
3 รอบ ระยะที่สาม การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 420 คน โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ความไว้วางใจ
ต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย
141 ตัวบ่งชี้ จำ�แนกเป็น สมรรถนะของผู้บริหาร (Competency) 37 ตัวบ่งชี้ คุณธรรมนำ�ชีวิต
ของผู้บริหาร (Morality) 24 ตัวบ่งชี้ จิตลักษณะของคนดีของผู้บริหาร (Characteristics) 20 ตัว
*
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บ่งชี้ ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร (Leadership) 24 ตัวบ่งชี้ การปรับปรนของผูบ้ ริหาร (Assimilation)
20 ตัวบ่งชี้ และคุณลักษณะของผู้บริหาร (Features) 16 ตัวบ่งชี้ 2) โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้
ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า
สถิติไค-แควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 230.56 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 199 ค่านัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.06198 ค่าดัชนีที่วัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.96 ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า
พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.019 (Chi-Square=230.56, df=199, P-value=0.06198,
RMSEA=0.019, GFI=0.96, AGFI =0.92) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำ�สำ�คัญ : ความไว้วางใจ ตัวบ่งชี้ การพัฒนาตัวบ่งชี้
Abstract
		
The objectives of this study were 1) to develop trust indicators on directors
of primary schools under the office of the basic education commission in the
North-eastern region of Thailand and 2) to examine the goodness-of-fit of the developed
structural model of trust indicators on directors of primary schools under the office
of the basic education commission in the North-eastern region of Thailand with the
empirical data. The study was conducted into 3 phases. The first phase was the
construction of research conceptual framework and the drafting of trust indicators.
The second phase was the development of trust indicators on primary school
directors with the application of modified Delphi Technique in 3 times. Lastly, the
third phase was the goodness-of-fit examination of the developed structural model
with the empirical data. The data was collected from the sample group of
420 primary school directors by using a 5-level rating scale questionnaire. Data analysis
was done by using LISREL software and confirmatory factor analysis. The study
revealed the results as follows.1) Trust indicators on directors of primary schools
of 6 main components, 28 minor components and 141 indicators, which could be
further classified as follows: 37 indicators on competency, 24 indicators on morality,
20 indicators on moral characteristics, 24 indicators on leadership, 20 indicators
on assimilation and 16 indicators on the features of the director. 2) The developed
structural model of trust indicators on directors of primary schools showed
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goodness-of-fit with the empirical data with Chi-square at 230.56, df value at 199,
p-value at 0.06198, GFI at 0.96, AGFI at 0.92, RMSEA at 0.019, the result was in
accordance with the author’s hypothesis.
Keywords: Trust, Indicator, Development of indicators
บทนำ�

ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษย์ เพราะเป็นช่วงที่
ต้องเผชิญกับโลกทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทีส่ �ำ คัญทัว่ ทุกมุมโลกเชื่อม
โยงถึงกันอย่างง่ายดายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย้าย
ฐานพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการลงทุนความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการ
ปกครองระหว่างประเทศ การเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพการเน้นคุณค่าของมนุษยธรรมและ
คุณธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเกิดขึน้ ของประเทศมหาอำ�นาจใหม่ ๆ หลายภูมภิ าค ความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและ
สังคม ล้วนเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญและเตรียมตัวรับมือในศตวรรษที่ 21 การศึกษาของ
ประชาชนจะเป็น ปัจจัย สำ�คัญ ในการสร้างและพั ฒ นาคนไทยให้ พ ร้ อมและก้ า วทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลก (Ministry of Education, 2014)
ปัจจุบนั เป็นยุคของการเปลีย่ นแปลง ผูบ้ ริหารจำ�เป็นจะต้องขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็น
พลวั ต มากยิ่ ง ขึ้ น โดยปรั บ บทบาทตั ว เองจากผู้ สั่ ง การหรื อ ผู้ บั ญ ชาการให้ เ ป็ น ผู้ นำ � การ
เปลีย่ นแปลง สาเหตุหลักทีอ่ งค์กรเปลีย่ นแปลงได้ชา้ และพัฒนาได้ยาก แม้วา่ จะมีระบบทีด่ แี ล้ว
ก็ตาม น่าจะเป็นเพราะปัจจัยที่ซับซ้อนที่สุด คือผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง ด้วยปัจจุบันผู้ใต้บังคับ
บัญชานั้นมีความหลากหลายทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ อีกทั้ง
ความแตกต่างของรุ่นอายุ ทำ�ให้การปฏิบัติตนของพวกเขามีข้อจำ�กัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็น
ไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำ�งาน และบางครั้งก็เกิดเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึง
ปรารถนา ความแบ่งแยก ความไม่ไว้วางใจต่อกันนั้น ส่งผลต่อระบบการทำ�งานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ สิ่งที่เป็นที่ต้องการและสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับผู้บังคับบัญชาในยุคนี้ จะต้องปฏิบัติตนเพื่อ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชา บรรยากาศของความไว้วางใจที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การ จะทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ และมีสว่ นร่วมในการทำ�งานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำ�งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความไว้วางใจจึงถือว่ามี
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ความสำ�คัญต่อสัมพันธภาพในองค์การ เพราะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้บุคคลอยู่ร่วมกันด้วยความ
รู้สึกที่ดี มีความมั่นคงและเชื่อใจกัน องค์การที่สร้างบนพื้นฐานความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ทีส่ ดุ ในการบรรลุเป้าหมายภายใต้ความเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและความตึงเครียดต่าง ๆ ความ
ไว้วางใจเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย (Stephen, 2012)
โรงเรียนเป็นองค์การวิชาชีพทีผ่ บู้ ริหารเป็นหัวหน้าสถานศึกษา และครูเป็นหัวใจในการ
ปฏิบตั งิ านของโรงเรียน เป็นความรับผิดชอบทีส่ �ำ คัญของผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องสร้างและรักษาความ
ไว้วางใจให้เกิดขึน้ อย่างสูง คือความไว้วางใจของครูทมี่ ตี อ่ ผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นวัฒนธรรมทีส่ นับสนุน
ความสัมพันธ์อนั ดีของบุคลากรในโรงเรียนทีจ่ ะทำ�ให้โรงเรียนประสบความสำ�เร็จ บทบาทหน้าที่
สำ�คัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารจะต้องทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้บริหาร ผู้บริหาร
จะได้รับความเชื่อใจไว้วางใจและมีอำ�นาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันอย่างใกล้ชิดจะนำ�มาซึ่งความพึงพอใจและความสำ�เร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์การ จากความสำ�คัญของความไว้วางใจดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการพัฒนาตัวบ่ง
ชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นผลดีต่อการเป็นข้อมูลให้ผู้
บริหารสถานศึกษาพิจารณาปรับปรุงตัวผูบ้ ริหารเอง และรวมทัง้ เป็นผลดีในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความไว้วางใจในทุกระดับ พร้อมทัง้ ทราบปัญหาของความ
ไว้วางใจและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บุคลากรภายในมีค่านิยมในทาง
เดียวกันทำ�ให้เกิดความทุ่มเทในการทำ�งาน มีความผูกพันต่อโรงเรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือโดยดำ�เนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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ระยะที่ 1 การกำ�หนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เอกสาร และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน นำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากำ�หนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วยการกำ�หนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านสมรรถนะของผูบ้ ริหาร 2) องค์ประกอบด้านคุณธรรม
นำ�ชีวิตของผู้บริหาร 3) องค์ประกอบด้านจิตลักษณะของคนดีของผู้บริหาร 4) องค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร 5) องค์ประกอบด้านการปรับปรนของผู้บริหาร 6) องค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified delphi technique) จำ�นวน
3 รอบ โดยสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จำ�นวน 21 คน ระยะที่ 3 การตรวจสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยนำ�
ตัวบ่งชีท้ ไี่ ด้ในขัน้ ตอนที่ 2 มายืนยัน โดยสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง 420 คน เลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage random sampling)
(Phengsawat, 2008) เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) โดยการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและกำ�หนดน้ำ�หนักตัวแปรย่อย
ที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทำ�การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลการวิจัยที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผล

ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสอบถามความคิดเห็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 21 คน พบว่า ได้องค์ประกอบความไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
จำ�นวน 6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย 141 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลักจิตลักษณะความเป็นคนดีของผู้บริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 20 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลักคุณธรรมนำ�ชีวิตของผู้บริหาร มี 5 องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลักภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร มี 5 องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลัก สมรรถนะของผู้บริหาร มี 7 องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 37 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลักการปรับปรนของผู้บริหาร 4 องค์ประกอบย่อย จำ �นวน 20 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลักบุคลิกภาพของผู้บริหาร มี 3 องค์ประกอบย่อย จำ�นวน 16 ตัวบ่งชี้
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลปรากฏว่า 1) การวิเคราะห์การสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความ
ไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งก่อนการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชี้ทั้ง 141 ตัวบ่งชี้ พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
ในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า สรุป
ได้ว่าโมเดลมีความเหมาะสมที่จะนำ�ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อนำ�ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
พบว่า โมเดลสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชีม้ นี ยั สำ�คัญทางสถิตทิ กุ ค่า แสดงว่าตัวบ่งชีท้ งั้ 141 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชีท้ สี่ �ำ คัญขององค์
ประกอบความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 2) การวิเคราะห์การพัฒนาตัวบ่งชี้
ความไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการพัฒนาจากสเกลองค์ประกอบความไว้วางใจต่อผู้
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง พบว่า มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-แควร์ (Chi-Square) เท่ากับ 281.37 ที่ชั้นแห่งความ
เป็นอิสระ (Degrees of freedom) เท่ากับ 247 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (P=0.06556)
ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร์/df ต่ำ�กว่า 2 นอกจากนี้ยัง
พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับ
แก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าพารามิเตอร์
(RMSEA) เท่ากับ 0.015 (Chi-Square=281.37, df=247, P-value=0.06556, RMSEA=0.018
GFI=0.95, AGFI =0.92) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังภาพที่ 1
อภิปรายผล
ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ได้องค์ประกอบความไว้
วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย 141 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ จิตลักษณะความเป็นคนดีของผู้บริหารจำ�นวน 20 ตัวบ่งชี้คุณธรรมนำ�
ชีวิตของผู้บริหารจำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารจำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะของ
ผู้บริหาร จำ�นวน 37 ตัวบ่งชี้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 20 ตัวบ่งชี้ บุคลิกภาพของผู้บริหาร
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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จำ�นวน 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 0.30 จำ�นวน 135 ตัวบ่งชี้
และพบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าต่ำ�กว่า 0.30 จำ�นวน 6 ตัวบ่งชี้ แต่ต่ำ�กว่าไม่มากนัก และตัวบ่งชี้แต่ละตัว
จะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูด่ ว้ ย ผูว้ จิ ยั จึงได้คดั สรรกำ�หนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ จิตลักษณะความเป็นคนดีของผู้บริหาร
คุณธรรมนำ�ชีวิตของผู้บริหาร ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร สมรรถนะของผู้บริหาร การปรับปรนของ
ผู้บริหาร และบุคลิกภาพของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของความไว้วางใจต่อผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึง่ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั รวมทัง้ สอดคล้องกับ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย
แบบปรับปรุง จำ�นวน 3 รอบ แล้วนำ�มาวิเคราะห์หาระดับความเหมาะสมของการเป็นตัวบ่งชี้
ซึ่งแสดงว่าตัวบ่งชี้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก จึงถือว่าตัวบ่งชี้ใช้ได้ทุกตัว
ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า โมเดลตัวบ่ง
ชีท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ กุ ค่า แสดง
ให้เห็นว่า องค์ประกอบความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 6 องค์ประกอบหลัก
เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของความไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ทีส่ องของตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร
ได้ให้ความสำ�คัญกับองค์ประกอบด้านจิตลักษณะของคนดีของผูบ้ ริหารเป็นอันดับแรก ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจากบุคลากรที่มีจิตลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมายและเป็นผู้มีจริยธรรมสูง สถานการณ์ที่มี
การขัดแย้งเป็นสถานการณ์ทางจิตลักษณะความเป็นคนดี ผูบ้ ริหารจะต้องเลือกทีจ่ ะกระทำ�หรือ
ไม่กระทำ�บางอย่าง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลดีต่อบางฝ่ายและผลเสียต่อฝ่ายอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการที่
ผู้บริหารยึดหลักการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แสดงว่าบุคคลนั้นมีจิตลักษณะความเป็นคนดี
ในขั้นที่สูงกว่าผู้ที่เห็นแก่พวกพ้องอย่างเดียว และสูงกว่าผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดย
ไม่สนใจประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม
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ตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย
และ 141 ตัวบ่งชี้ ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่ได้ศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1) องค์ประกอบหลักด้านจิตลักษณะของคนดีของผู้บริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย
20 ตัวบ่งชี้ กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่า ตัวบ่งชีผ้ บู้ ริหารนำ�เสนอผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
สม่ำ�เสมอ มีความสำ�คัญมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมองเห็นว่าการนำ�เสนอผลงานหรือ
การเปิดเผยเป็นเรื่องสำ�คัญเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บคุ คลอื่นได้รบั ทราบและจะได้รบั ความไว้วางใจ
สอดคล้องกับ Junsukhon (2011) กล่าวไว้ว่าตัวบ่งชี้ที่สำ�คัญของระดับความไว้วางใจ คือ
การเปิดเผยข้อมูลที่จำ�เป็นต่อเพื่อนร่วมงานทั้งด้านส่วนตัว และด้านการทำ�งานของผู้บริหาร
ด้วยความเต็มใจ จะทำ�ให้เกิดการยอมรับ มั่นใจในความสามารถของกันและกัน ยินดีร่วมงาน
ได้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน เชื่อถือ ไว้วางใจผู้บังคับบัญชาในการทำ�งานร่วมกัน
2) 		องค์ประกอบหลักคุณธรรมนำ�ชีวิตของผู้บริหาร มี 5 องค์ประกอบย่อย 24 ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสามารถเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงเรียนมีความสำ�คัญมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากความสามัคคีจะก่อให้เกิด
ความรักใคร่กลมเกลียวกัน และสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างสำ�เร็จ สอดคล้องกับ Koboon
(2010) ท่านได้กล่าวว่า ความสามัคคีมีความสำ�คัญในการประสานพลังของสมาชิกในทีม
เพื่อให้ได้ผลงานเพิ่มขึ้น สมาชิกจะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการระดมความคิด ความสามารถ ประสบการณ์และแรงงานในการทำ�งาน
3) องค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารของผู้บริหาร มี 5 องค์ประกอบย่อย
24 ตัวบ่งชี้ กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่า ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการจูงใจทีเ่ หมาะสม มีคา่ น้�ำ หนัก
สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าถ้าผู้บริหารใช้การจูงใจที่เหมาะสมจะทำ�ให้ผู้ใต้
บังคับบัญชามีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ มีความมุง่ มัน่ เชื่อมัน่ และไว้วางใจต่อผูบ้ ริหาร สอดคล้องกับ
Prasongsuk (2014) กล่าวไว้วา่ การใช้การจูงใจทีด่ จี ะทำ�ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความตระหนัก
และเข้าใจในจุดมุง่ หมายงาน เกิดการรวมพลังทีจ่ ะพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) องค์ประกอบหลักสมรรถนะของผู้บริหาร มี 7 องค์ประกอบย่อย 37 ตัวบ่งชี้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสาร แจกแจงรายละเอียดให้เป็นที่
เข้าใจของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ กีย่ วข้องได้ชดั เจน มีคา่ น้�ำ หนักสูงสุด ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากการสื่อสาร
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจกฎระเบียบ การอยู่รวมกันอย่างสงบสุขในสังคม เป็นเครื่องมือในการเผย
แพร่ข่าวสาร เป็นกลไกการกระจายข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจตรงกันและไว้
วางใจต่อผูบ้ ริหาร Yittum (2010) ได้กล่าวว่า การทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถสื่อสารถึงผูบ้ ริหาร
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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สามารถเข้าพบเพื่อพูดคุยซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องงาน และขอคำ�ปรึกษาจากผู้บริหาร
โดยตรง ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคลายความสงสัยทำ�งานได้สะดวกรวดเร็ว มีความสบายใจ
มีความรู้สึกสนิทสนม ใกล้ชิด ความเป็นกันเองกับผู้บริหารของตน จึงทำ�ให้เกิดความไว้วางใจ
ต่อผู้บริหาร
5) องค์ประกอบหลักด้านการปรับปรนของผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
4 องค์ประกอบย่อย 20 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้บริหารกำ�หนดภาระงานและ
ปริมาณงานได้เหมาะสมกับลักษณะงานที่กำ�หนด และผู้บริหารจัดกิจกรรมให้ชุมชนเยี่ยม
โรงเรียนตามโอกาส มีค่าน้ำ�หนักสูงสุดเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมองว่าถ้ามุ่งเน้นพัฒนาผู้
ใต้บังคับบัญชาตามความต้องการและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพัฒนาเป็นราย
บุคคล เอาใจใส่ มอบหมายงานตามความสามารถ สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว จะได้ประสิทธิผล
ของงานสูง สอดคล้องกับ Phengsawat (2008) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การทีผ่ บู้ ริหารเน้นทีก่ ารมุง่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยมีการเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ผู้นำ�จะปฏิบัติ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความต้องการและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคน ซึง่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแบบตัวต่อตัวจะ
พัฒนาความเป็นผู้นำ� และช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้น เพราะจะทำ�ให้ได้มีโอกาสได้รับ
ข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จะช่วยให้เป็นพืน้ ฐานในการตัดสินใจเกีย่ วกับหน่วยงานหรือองค์การได้
ดีขึ้น
6) องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาดใน
การแก้ปัญหา และผู้บริหารสามารถเก็บความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดี มีค่าน้ำ�หนักสูงสุดเท่ากัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปญ
ั หาหรือความฉลาดทางสติ
ปัญญาคือความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แสดงออกให้เห็นผ่าน
พฤติกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถูกกำ�หนดจากพันธุกรรม ตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม และการเก็บ
ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดี เป็นความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์
มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รูจ้ ักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุง่ มั่น
แน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรูถ้ งึ ความต้องการของ
คนอื่น และรู้จักมารยาททางสังคม เป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้บริหารจะต้องมี เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจ
สอดคล้องกับ Kasawonge (2009) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถในการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองได้
มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถที่จะสร้างแนวคิดใหม่ ๆ จะทำ�ให้เป็นที่ไว้
วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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สรุป

ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ได้องค์ประกอบ จำ�นวน
6 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบย่อย 141 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จิตลักษณะความ
เป็นคนดีของผู้บริหาร จำ�นวน 20 ตัวบ่งชี้ คุณธรรมนำ�ชีวิตของผู้บริหาร จำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร จำ�นวน 24 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะของผู้บริหาร จำ�นวน 37 ตัวบ่งชี้ การ
ปรับปรนของผู้บริหาร 20 ตัวบ่งชี้ บุคลิกภาพของผู้บริหาร 16 ตัวบ่งชี้ ผลการวิเคราะห์โมเดล
ตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า โมเดลตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีนัยสำ�คัญทางสถิติทุกค่า

Chi-Square=281.37, df=247, P-value=0.06556, RMSEA=0.018 GFI=0.95, AGFI =0.92
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ องความไว้วางใจต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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