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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ใน
โมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ้านวน 24,326 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่างที่
ได้มา โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ้านวน 660 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูป มี
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก้าหนดไว้ คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย จ้านวน 55 ตัว
บ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก้าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า  3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) 
ค่าความ คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 3) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 0.90-1.47 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.73-2.13 และค่าน้้าหนักตัวบ่งชี้ มีค่า
ระหว่าง 0.74-2.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
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 The objectives of this research were to 1) study the appropriateness of the 
indicators for selection in the model, 2) test the fitness of the model developed from 
theory and research with the empirical data, and 3) verify the factor loading value of 
the major components, minor components and indicators. The research population 
was 31,026 primary school administrators under the jurisdiction of the Office of the 
Basic Education Commission. Data were collected by using a set of rating scale 
questionnaires from 660 randomly selected multistage random sampling. Data analysis 
was done by statistical program. The results of the research were based on the 
research hypotheses: 1) The 55 indicators used in the study were suitable for the 
criteria as mean equal to or higher than 3.00 and distribution coefficients equal to or 
less than 20%. All were selected in the model. 2) Models developed from theory and 
research were fit with empirical data by the value of relative Chi-square (CMIN/DF), 
root mean square error of approximation (RMSEA), goodness-of-fit index (GFI) adjusted 
goodness-of-fit index (AGFI), comparative fit index (CFI), and normed fit index (NFI) were 
in accordance with the criteria from both of the first order and the second order of 
confirmative factor analysis, and 3) the major components had factor loading ranged 
from 0 .90 to 1 . 47 , which is higher than the criterion as 0.70. The minor components 
had factor loading between 0.73 to 2.13 and indicators had factor loading ranged from 
0.74 to 2.77, which are higher than the criterion as 0.30 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ส ำเร็จลงได้เนื่องจำกบุคคลหลำยฝ่ำยที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ 
ขอขอบคุณมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นสถำบันที่ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำร
กำรศึกษำ ระดับปริญญำเอก 

 ขอกรำบขอบพระคุณอธิกำรบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย ที่ได้อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรศึกษำตลอดหลักสูตร ขอกรำบขอบพระคุณท่ำน ผศ.ดร.ไพศำล สุวรรณน้อย ที่กรุณำเป็นประธำน
ควบคุมกำรสอบ ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ผู้สอน คณำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ทุกท่ำนที่ได้อบรมสั่งสอนให้ควำมรู้ ตลอดจนท่ำนผู้เชี่ยวชำญ
ทุกท่ำนที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่ง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจนได้
เครื่องมือที่มีคุณภำพส ำหรับกำรวิจัย 

 ขอกรำบขอบพระคุณท่ำนพระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. และท่ำน ดร. ประยุทธ ชูสอน ที่ให้
ควำมอนุเครำะห์รับเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักและอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม ให้ค ำปรึกษำและชี้แนวทำงที่
เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมจนงำนวิจัยส ำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้วิจัยมีควำมซำบซึ้ง  ใน
ควำมกรุณำเป็นอย่ำงยิ่ง และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงยิ่งไว้ ณ โอกำสนี้ 

 ขอกรำบขอบพระคุณท่ำนพระครูธรรมำภิสมัย, ดร. และท่ำนรองศำสตรำจำรย์ ดร. วิโรจน์ 
สำรรัตนะ ที่เป็นแรงบันดำลใจจุดประกำยแนวคิดในกำรศึกษำจนประสบควำมส ำเร็จ พร้อมทั้งที่คอย
ให้ก ำลังใจ แนะน ำผลักดันแม้ในยำมท้อแท้ให้ฝ่ำฟันอุปสรรคทั้งปวง 

 ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมสะดวกด้วยดีเสมอมำ ตลอดจน 
เพ่ือนนักศึกษำระดับปริญญำเอกทุกท่ำนที่คอยเป็นก ำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมำ 

 ขอขอบคุณครอบครัวและญำติมิตรทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในครั้งนี้ ที่คอย
ห่วงใยให้กำรสนับสนุนและเป็นก ำลังใจตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบกำรศึกษำ 

 คุณงำมควำมดีและประโยชน์อันเกิดจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่อง
สักกำรบูชำคุณพระรัตนตรัย พระคุณของมำรดำ บิดำ ครูอำจำรย์ที่ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ที่มีคุณค่ำ
ยิ่ง และแผ่คุณควำมดีนี้ให้แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนำม พร้อมทั้งเจ้ำกรรมนำยเวรในทุกภพ 
ทุกชำติด้วยเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติ
อาชญากรรมที่เพ่ิมขึ้นอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน  ปัญหาแรงงานนอก
ระบบและการค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคนไทยและสังคมไทยในหลายประการ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) เพ่ือเตรียมรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ความเป็นพลวัต เพ่ือการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกที่หนึ่งด้วยความม่ันคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน“การศึกษา” จึงนับเป็นกลไกหลักทีส่ าคัญที่จะช่วยเพ่ิมสมรรถนะของคนไทย ให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่น าไปสู่ความ
ยั่งยืนในเวทีโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ก) เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ รวมไปถึงการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขัน
และยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560ข) 

 แต่ผลการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถท าให้การศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้เท่าที่ควร แม้แต่
การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีดัชนี
การพัฒนาทุนมนุษย์ในอันดับที่  81 จากทั้งหมด 134 ประเทศ ซึ่ งเป็นล าดับทีต่ ากว่าอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังจะเห็นได้
จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั่วไป ที่
เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 32,834 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
20,369 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่รับรองมาตรฐาน 12,465 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.96 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 
95.24 รองลงมา คือ สถานศึกษาสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด คือ สถานศึกษาสังกัดสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไม่รับรองร้อยละ 39.10) (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2560) 

 จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
จากทุกภาคส่วนในสังคมมาโดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงายได้ศึกษาและผลิตรายงาน
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เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาจ านวนมากที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แต่ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่และ ไม่
มีทีท่าว่าจะดีขึ้น (วีระชาติ กิเลนทอง, 2560) ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งใน
ด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบก็
ตาม (Whole School Approach: Wsa) บุคคลที่มี ความส าคัญอย่างยิ่ งที่ จะท า ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้น าและผู้ประสาน ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประสานสัมพันธ์ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ์, 2545) ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการ ปฏิรูปได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และท าให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน การบริหารจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น 

 ปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารจัดการ (บุรัญชัย จงกลนี, ม.ป.ป.) แต่ที่ผ่านมายังพบว่า การบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น สาเหตุของการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารขาดความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้ง
ส่วนตัวและด้านปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ไม่สอนงาน ไม่
กระจายงาน ไม่เป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ผู้บริหารสั่ งงานไม่ตรงกับความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ผู้บริหารขาดการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 4) ผู้บริหารไม่ไว้วางใจใน
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดหรือตัดสินใจในการท างานด้วย
ตนเอง 5) ผู้บริหารขาดความมั่นคงทางอารมณ์ 6) ผู้บริหารสั่งการตามค าสั่งของหน่วยเหนือไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้สติปัญญาในการคิดงาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน (อุดม สิงห์โตทอง, 2550) 

 ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรจ าเป็นต้องปฏิรูปตนเอง และกระตุ้นให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และความสมดุลเพ่ือให้ การบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) เนื่องจากผู้น า (Leader) เป็นบุคคลที่
ท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นกล่าวคือเป็นผู้ที่มีบทบาทใน
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความทัศนะ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้หลากหลายแนวทาง Gibson, Ivancevich And Donnelly (1997) มองภาวะ
ผู้น า (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
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ด้วย วิโรจน์ สารัตนะ (2555) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับภาวะผู้น าไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะท าให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ (2554) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าว่าเป็นกระบวนการหรือการกระท าที่มี ความทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมผลักดันให้ผู้อ่ืนเห็นพร้อมและสามารถท าไปพร้อม ๆ กันได้อย่าง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้น าทางด้าน
ความคิด คิดไตร่ตรองอย่างละเอียด รอบคอบ คิดอย่างเป็นระบบ และที่ส าคัญจะต้องมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ Northouse (2010) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าว่าเป็นกระบวนการของบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่มบุคคลเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล้องกับ
ทัศนะของกนกอร สมปราชญ์ (2556) ที่กล่าวว่าการใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มี
อยู่ต่อสมาชิกในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการหรืออ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อเพ่ือมุ่งให้
บรรลุตามเป้าหมาย Maxwell (2008) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ การกล้า
เสี่ยง มองเห็นทุกโอกาสขณะที่ผู้อื่นมองเห็นวิกฤตสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจินตนาการ ปลุกความกล้า 
มุ่งสู่ความส าเร็จ รู้จักการใช้หัวใจประสานงานกับคนรอบข้างและยังให้แง่คิดด้วยว่า “ภาวะผู้น าไม่
สามารถพัฒนาขึ้นในชั่วพริบตา แต่สามารถพัฒนาไปได้ตลอดชีวิต” 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่ง การ
เรียนรู้ของสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารในการที่จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2545) เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นศาสตร์และ เป็น
ศิลปะหรือกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามในการโน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจและมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นยิ่งในการบริหารงาน ดังที ่Burns (1987) ได้เสนอความเห็นว่าภาวะผู้น า คือ การน า
ความคิดเกี่ยวกับผู้น าและผู้ตามมาร่วมกัน ท าให้ผู้น าและผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์ร่วม คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้น าและผู้ตามเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงเป็น สิ่งส าคัญยิ่ง
ในการบริหารงาน และในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ประสิทธิผลที่ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก ทั้งในแง่การสร้าง
พฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการเข้าไปมิอิทธิพลเหนือการท างานของกลุ่ม 
ภายใต้สถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานใช้ความพยายามท างานให้ส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าย่อมน ามาซึ่งคุณค่า
และผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มและสถานศึกษา การเป็นผู้น าจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืน เพ่ือให้บุคคลนั้นเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้น า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับ จันทรานี สงวน
นาม (2546, หน้า 13) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการบริหารให้ทันสมัย มีการปฏิบัติงานในลักษณะของการปฏิบัติที่อาศัยความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะต้องท างานให้เกิดความส าเร็จ  ตามเป้าหมาย เป็นการ
ประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
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สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับ ผู้ตาม เสริมสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และคุณลักษณะที่ดีในเชิงการบริหาร 
ผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น ามาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับ พรชัย เจ
ดามาน (2560) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ร่วมทั้งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้น าต้อง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ให้เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการตั้งมาตรฐานในการท างานสูง มีการคิดเชิงบวกและเชื่อมั่ นว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น จากคุณลักษณะของผู้น ายุคใหม่ที่จะส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิผล ซึ่ง
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการท างานหรือการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการท างาน ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจโดยได้ศึ กษาทัศนะ
หรือผลงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงานที่หลากหลายที่กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ
( Inspirational Leadership) เช่น  Garrett (2005) Baldoni (2010) Maxwell (2011)  James 
(2012) Forman (2013) Weber (2013) Lattimer (2013) Moran (2013) Krishnan (2014) 
Roberts (2014) Power (2014) Strang (2014) Rao (2015) Newlands (2015) Cousin (2015) 
Kloefkorn (2015) Prime (2015) Roberts (2016) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะกล่าวใน บท
ที่ 2 เพ่ือสังเคราะห์หาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติและตัวบ่งชี้ที่ จะ
น าไปสู่การก าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ(Inspirational 
Leadership) เพ่ือน าไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์หากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็แสดงว่าสามารถที่จะน าเอา โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ( Inspirational Leadership) ที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาภาวะผู้น าได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา อันจะช่ วยลดปัญหา
ความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารในสถานศึกษาได้ นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคคลกร สามารถน าเอา โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
( Inspirational Leadership) ที่ เป็นผลจากการวิจัยไปใช้ เป็นประโยชน์ในการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจและใช้เป็นประโยชน์ในด้านการประเมินผล (Evaluation) 
การด าเนินงานว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดอีกด้วย ตามทัศนะของ นงลักษณ์ วิรัชชัย 
(2545) ที่กล่าวว่าโมเดลที่ได้รับการทดสอบแล้วจะมีคุณสมบัติความสามารถในการย่อข้อมูล (Data 
Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัด
ข้อมูลอย่างสรุปท าให้สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ 
และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศหรือหน่วยงานย่อย 
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 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ฉะนั้นการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา อีก
ทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการด าเนินงานส่งเสริมประสิทธิผลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีมากขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
 1.2.2  เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.2.3  เพ่ือตรวจสอบน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ 
ตัวบ่งชี้ 
1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
โดยมีค าถามการวิจัยย่อยดังต่อไปนี้ 
 1.3.1  ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด
หรือไม ่

 1.3.2  ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 1.3.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 

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

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมุติฐานการวิจัยเพื่อคาดคะเนค าตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.4.1  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว

บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 
3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

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

 1.4.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือ 
สูงกว่า 0.70 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 
0.30 
 
1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แ ก่  ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2560 
 1.5.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ และองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย และก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในครั้งนี้มีดังนี้  
  1.5.2.1 องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ประกอบด้วย 
   (1) กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) 
   (2) มีจินตนาการ (Imaginative) 
   (3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) 
  1.5.2.2 องค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ (Trust) ประกอบด้วย 

(1) มีความสามารถ (Ability) 
(2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
(3) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) 

  1.5.2.3 องค์ประกอบมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ประกอบด้วย 
   (1) รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) 
   (2) มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
   (3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-Development) 
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  1.5.2.4 องค์ประกอบมองในแง่ดี (Optimistic) ประกอบด้วย 
   (1) มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 
   (2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) 
   (3) มองในเชิงบวก (Look Positive) 

 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ในการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าเชิงบันดาลใจผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.6.1  ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา (Primary School Principals) หมายถึง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด ารงต าแหน่งในโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.6.2  ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สังเกตได้จาก
การแสดงออกใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์ที่ดี 2) มีความน่าไว้วางใจ 3) มีความกระตือรือร้น 
4) มองในแง่ด ี
 1.6.3  มีวิสัยทัศน์ (Visionary) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการท างาน ที่สังเกต
ได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) กล้าเสี่ยง 2) มีจินตนาการ 3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1) กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) หมายถึง บุคคลกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ สิ่ง
ใหม่ ๆ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ในการท างาน กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมั่น ที่
จะท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ และกล้าตัดสินใจเพื่อที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

  2) มีจินตนาการ (Imaginative) หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ตัวช่วยส าคัญในการน าความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างาน เพ่ือน าไปสู่
ผลส าเร็จ 

  3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ ที่
เกิดทางจิตใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นน าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรองทดลองท าและน าไป
ปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นน าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 1.6.4  มีความน่าไว้วางใจ (Trust) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการท างาน ที่สังเกต
ได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีความสามารถ 2) มีความน่าเชื่อถือ 3) มีความ
ซื่อสัตย์ โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1) มีความสามารถ (Ability) หมายถึง สมรรถภาพและความช านาญของบุคคล ซึ่ง
สามารถที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือธุรกรรมใด ๆ 
โดยใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะให้งานนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ ตามที่ตั้งใจไว้ตาม
วัตถุประสงค์ 
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  2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง บุคคลที่มีความคงเส้นคงวา รักษาค ามั่น
สัญญา วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ สามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอื่นใน
องค์กร ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและมีการพัฒนา
ความรู้ความช านาญของตนเองอยู่เสมอ 

  3) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง การแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและ
ความเคารพต่อผู้อ่ืนไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ
ไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 
 1.6.5  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการ
ท างาน ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีความสุขในสิ่งที่ท า 2) มีความอยากรู้
อยากเห็น 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

 1) รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) หมายถึง การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี 
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานมีความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดข้ึน
ในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการท างานมีความ
พึงพอใจในงานและมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน 

  2) มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) หมายถึง พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ มัก
อยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจท าให้เกิดแรงผลักดันที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ มีความพยายามมุ่งม่ันเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

  3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-Development) หมายถึง พฤติกรรม ที่
แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างาน ให้ดี
ที่สุด เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและน าเอาความสามารถที่
ซ่อนเร้นภายในร่างกาย น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 1.6.6  มองในแง่ดี (Optimistic) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการท างาน โดย
สังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มั่นใจในตัวเอง 2) สร้างแรงจูงใจ 3) มองในเชิง
บวก โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

  1) มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) หมายถึง การมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือ
ในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท าให้
ไม่มีความประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิด กล้าท า มีความคิด
ทางบวกว่าตนเองสามารถท าได้ท าส าเร็จและมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งดังกล่าวอยู่เสมอ 

  2) สร้างแรงจูงใจ (Motivation for Self) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการ
มีแรงขับในตัวเอง ซึ่งเป็นแรงขับในเชิงบวก โดยมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดความพยายาม สร้างความท้าทายในงานที่ท าเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
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  3) มองในเชิงบวก (Look Positive) หมายถึง แนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุขเข้าใจ คน
อ่ืนได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติเป็นการมองส่วนดีของผู้อื่นอย่างมีหลักการและรอบคอบเน้นย้ าที่
โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับตนเองในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สามารถสร้างหรือต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคตของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ 
  1.7.1.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ หากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้
สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
  1.7.1.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ หากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไป
ได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
  1.7.1.3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ หากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อ
ข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์กรสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรได้ และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์ กร
ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 
 1.7.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 
  1.7.2.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย ที่สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจในสถานศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาเพ่ือช่วยลดปัญหา
ความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้ 
  1.7.2.2 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร สามารถน า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่เป็นผลจาการวิจัยไปใช้เป็น
ประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และในด้านการ
ประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 



 
บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ “ก าหนดโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา”  
เพ่ือใช้เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐานเพ่ือการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 2.1  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
 2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 
 2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
 
2.1  องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจในที่นี้ 
ผู้วิจัยศึกษาจากทัศนะ หรือจากผลงานวิจัยของนักวิชาการในช่วง ค.ศ. 2005-2016 ดังนี้ 

 2.1.1  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Garrett 
 Garrett (2005) จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบที่เป็นกรอบของความคิด  

ความรู้สึก ความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตาม จาก
การวิจัยได้คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจทั้งหมด 18 ลักษณะและแต่ละลักษณะได้ถูกระบุ
และถูกก าหนดสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เป็นหลักส าคัญของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ เพ่ือท าให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน Garrett ได้สรุปคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจจาก 18 ลักษณะเป็น
คุณสมบัติของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สร้างสรรค์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
(Creating the Future) 2) มีความกระตือรือร้น (Enthusing) 3) มีค่านิยมในการท างานที่ชัดเจน 
(Clarifying Values) 4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (Ideas to Action) 
 2.1.2  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Baldoni 
 Baldoni (2010) ได้กล่าวถึงผู้น าว่านอกจากสิ่งที่ด าเนินการตามภาระงานแล้วไม่เพียงพอ 
แต่ต้องมีความสามารถพิเศษ และจินตนาการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับ
อนาคตเพ่ือเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นและท างานต่อในกระบวนการที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองส าหรับรุ่นต่อ ๆ 
ไปของความเป็นผู้น าพร้อมด้วยคุณสมบัติของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ซึ่ งเขาได้กล่าวไว้ 3 
องค์ประกอบ คือ 1) มีการมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง (Realism) 2) มีการปรับปรุงงาน ให้ดีขึ้น
เสมอ (Improvement) 3) มองในแง่ดี (Optimism) 

 2.1.3  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Maxwell 
 Maxwell (2011) ได้กล่าวว่าผู้น าต้องแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจที่

จะน าสู่เป้าหมายหรือเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้น าเชิงบันดาลใจจะต้องส่งเสริมให้
พวกเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขาและช่วยให้ให้พวกเขาพัฒนาการที่ดีในการท างาน เขาได้
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กล่าวถึงคุณสมบัติของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจไว้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นผู้มีจิตบริการ (Attitude 
of Service) 2) ยืนหยัดในสิ่งที่ท า (Affirmation) 3) มีความสุภาพอ่อนโยน (Attentiveness) 4) มี
ความพร้อมอยู่เสมอ (Availability) 5) มีความน่าเชื่อถือ (Authenticity) 

 2.1.4  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ James 
 James (2012) กล่าวถึง 7 ลักษณะของผู้น าสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงซึ่งเขากล่าวว่า 

ผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มักจะมี
ลักษณะ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายที่ชัดเจน (Purpose) 2) พร้อมที่จะตอบสนอง (Giving Back) 3) มีความ
กตัญญูกตเวที (Gratitude) 4) มีความเชื่อและค่านิยม (Beliefs & Values) 5) มีความ เอาใจใส่ 
(Empathy) 6) มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (Team Focus) 7) มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) 

 2.1.5  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Forman 
 Forman (2013) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิดไว้ 8 

ประการ ดังนี้ 1) มีลักษณะหลักการท างานโดยการคิดใหม่ (Rethink and Reframe) 2) มีความ
พยายามท าสิ่งที่ส าคัญให้ส าเร็จ (Pursue Significance) 3) มีชีวิตชีวาในการท างาน (Live) 4) เป็น
ผู้น าในการสร้างวัฒนธรรมการท างาน (Lead Through Culture) 5) ได้รับความไว้วางใจ (Earn and 
Extend Trust) 6) ยึดมั่นในความโปร่งใส่ (Embrace Transparency) 7) มีเครือข่ายในการท างาน 
(Connect with Others) 8) เป็นผู้สร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างกว้างขว้าง (Collaborate Across 
Boundaries) 

 2.1.6  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Weber 
 Weber (2013) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิด ไว้ 6 

ประการ 1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Enhancement) 3) มีการ
ขับเคลื่อนการท างานสม่ าเสมอ (Driving) 4) ยึดหลักการในการท างาน (Principles) 5) มีความ
กระตือรือร้น (Enthusiasm) 6) มีความเชี่ยวชาญ (Expertise) 

 2.1.7  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Lattimer 
 Lattimer (2013) ได้กล่าวถึงผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจ (7 Traits of Inspirational 

People, and What Leaders Can Learn) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ที่ล้ าลึก (They Owned a Deeply 
Held Vision) 2) รู้จักก ากับตนเองควบคุมตัวเอง (Inner and Self-Directed) 3) รู้จักใช้ประโยชน์ ที่
ได้รับร่วมกัน (Shared Benefitted the Greater Good) 4) มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท (They Were 
Committed and Dedicated) 5) ไม่ขัดขวางโดยความคิดเห็นที่นิยม (They Weren’t Deterred  
by Popular Opinion) 6) ท าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัว (They Acted Fearlessly) 7) มีความพยายาม 
ท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (They Dare to Attempt the Impossible) 

 2.1.8  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Moran 
 Moran (2014) ได้น าเสนอถึงกุญแจของการมีภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ไว้ 5 ลักษณะ คือ 1) 

กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย (Face Challenges) 2) ชนะด้วยความไว้วางใจ (Win Trust) 3) 
กล้ายอมรับความเป็นจริง (Be Authentic) 4) ได้รับความเคารพจากคนอ่ืน (Earn Respect) 5) มี
ความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็น (Enthusiastic Curious) 
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 2.1.9  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Krishnan 
 Krishnan (2014) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ไว้ 5 ลักษณะ คือ1) มี

ความน่าเชื่อถือ (Authenticity) 2) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 3) มีวิสัยทัศน์ (Have a 
Vision) 4) มีความมั่นคงและความเป็นธรรม (Consistency & Fairness) 5) มีความโปร่ง ใส 
(Transparency of Actions) 

 2.1.10  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Power 
Power (2014) ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสถาบันอาสาในสันติภาพ ท างาน เป็นดีเจ วิทยุ

และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่มีประสิทธิภาพ (3 Powerful 
Traits of Inspirational Leaders) ไว้ 3 ลักษณะ คือ 1) ได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน (Earn 
Trust) 2) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 3) มีบุคลิกในการมองโลกในแง่ดี (Optimism) 

 2.1.11  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Strang 
 Strang (2014) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิด ไว้ 7 

ประการ 1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-Solving) 3) มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Constant Growth) 4) มีการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน (Motivation and Communication 5) ยืนหยัดในสิ่งที่ท า (Tenacity) 6) ผู้น าสร้างแรง
บันดาลใจต้องมีจิตใจที่เอ้ืออาทร (Generosity of Spirit) 7) ท าตัวเรียบง่าย (Comfortable in Their 
Own Skin) 

 2.1.12  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Rao 
Rao (2015) กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจและแรงจูงใจ โดยได้ระบุไว้ 7 

ลักษณะ คือ 1) มีความกระตือรือร้นอย่างสม่ าเสมอ (Enthusiasm Regularly) 2) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
3) บอกเล่าเรื่องราวที่น่าจดจ า (Tell Memorable Stories) 4) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วน
ร่วม (Subordinate Participation) 5) มองในแง่ดี (Optimistic) 6) มีความสามารถกระตุ้น ให้ผู้อ่ืน
ได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตน (Ability to Encourage People with Their Full Potential) 7) มี
ความยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility) 

 2.1.13  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Newlands 
Newlands (2015) เป็นผู้ประกอบการนักลงทุนที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์ 

เขาอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์และ มีคุณสมบัติที่จะ
เป็นทนายความนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะ ที่เป็นนักเขียนหนังสือ 
"การตลาดออนไลน์: เป็นหนังสือคู่มือ" เผยแพร่ส าหรับผู้ประกอบการ และได้กล่าวว่า งานของผู้น าคือ 
การสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่จะท างานร่วมกันโดยผู้น าเป็นส่วนที่ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา 
เขาได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจไว้ 7 ลักษณะ ดังนี้คือ 1) มีทัศนคติที่ดี คิด
บวก (Unerring Positivity) 2) มีความกตัญญูต่อทีม (Grateful to Their Team) ผู้น าเชิงบันดาลใจ
ควรแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนมีความส าคัญต่อทีมผู้น าควรชื่นชมทีมงานเสมอ 3) มีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนส าหรับอนาคต (Vision for the Future) โดยต้องแสดงให้รู้ว่าสิ่งที่ก าลังมุ่งมั่นจะประสบ
ความส าเร็จอย่างแน่นอนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 4) รับฟังผู้อ่ืน (Listen) โดยต้องรับฟัง
และตอบสนองอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมและความส าคัญกับทุกคน 5) มีการสื่อสารที่ดี 
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(Communicate Impeccably) 6) มีความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) เมื่อทีม มีความภาคภูมิใจใน
ตัวของผู้น าและองค์กรก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ  7) มีความกระตือรือร้น 
(Passionate) ผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นแบบอย่างในการท างานอย่างมี
ความหมาย 

 2.1.14  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Cousin 
 Cousin (2015) เป็นชาวอเมริกันที่ได้รับยกย่องให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของอเมริกาที่

ยิ่งใหญ่ ได้กล่าวถึงหลักการเป็นภาวะผู้น าเชิงแรงบันดาลใจ ซึ่งเสนอแนวคิดไว้ 14 ประการ ดังนี้ 1) มี
ความชัดเจนในการท างาน (Focus) 2) มีความเรียบง่าย (Simplicity) 3) ผู้น าเชิงบันดาลใจต้องมี
ความสง่างาม (Elegance) 4) มีการสร้างนวัตกรรมใหม่เสมอ ( Innovation) 5) มีความน่าเชื่อถือ 
(Authenticity) 6) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 7) มีความมั่นใจ (Certitude) 8) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจที่ดี (Discernment) 9) ยืนหยัดในสิ่งที่ท า (Tenacity) 10) มีการเลือกสรรคนท างานที่เก่ง
ระดับหัวกะทิ (Selectivity) 11) มีความสามารถในการประสานร่วมมือ (Collaboration) 12) เป็น
คนที่มีความละเอียดรอบคอบ (Detail) 13) มีจินตนาการ ( Imagination) 14) คิดต่าง (Think 
Different) 

 2.1.15  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Kloefkorn 
Kloefkorn (2015) กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจและแรงจูงใจ โดยได้ระบุ

ไว้ 5 ลักษณะ 1) มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญ (Courage) 2) เป็นผู้มองการไกล 
(Foresight) 3) มีความชัดเจนในการท างาน (Focus) 4) เป็นคนที่คิดบวก (Positivity) 5) มีความ
กตัญญู (Gratitude) 

 2.1.16  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Prime 
 Prime (2015) วารสารชื่อดังได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้น าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ทีมงาน (8 Leadership Qualities to Motivate and Inspire Your Team) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในการท างานที่ชัดเจน (Provide a Vision and Purpose) 2) ก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน (Set Clear Goals) 3) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Lead by Example) 4) ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม (Encourage Teamwork) 5) มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน (Be Optimistic 
and Positive) 6) สรรเสริญและให้ผลตอบแทนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ (Give Praise and Rewards) 
7) มีการติดต่อสื่อสารกับทีมงานตลอดเวลา (Communicate with the Team) 8) ให้อ านาจใน การ
ท างานของทีมงานอย่างเต็มที่ (Empower Team Members) 

 2.1.17  องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Roberts 
 Roberts (2016) เป็นวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้เขียน 'สูตรส าหรับความสุขเป็นโค้ชและผู้
ฝึกสอน และเป็นสมาชิกระดับมืออาชีพของการพูดมืออาชีพสมาคม (PSA) ของ สหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์และเป็นรองประธานภูมิภาคของยอร์คได้กล่าวถึง 7 ลักษณะที่ส าคัญของผู้น าที่สร้างแรง
บันดาลใจ (7 Essential Traits of Inspirational Leader) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์และมองภาพใหญ่
(They Have Vision-Their Focus is Wide, ‘Big Picture’ Orientated and Strategic.) เขากล่าว
ว่าแม้ในท่ามกลางความวุ่นวาย ทีมงานต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและกลยุทธ์และมีส่วนร่วมกับทีม เพ่ือ
การพัฒนา 2)  มีการฝึกอบรมและสนับสนุนการท างานเ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถของทีม 
(Empowerment-Coaching, Training, Support)  3)  มีความรับผิดชอบและความน่าเชื่ อถือ
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(Responsibility Accountability & Trust) ผู้น าต้องสร้างความน่าไว้วางใจและความน่าเคารพ 
4) ต้องมีการติดต่อสื่อสารและจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ (Communicate and Embody Purpose 
& Vision) 5) รู้จักฟังผู้อ่ืน (Make Time-Listen) ผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจจะต้องรับฟังเพ่ือให้ การ
เรียนรู้ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท าให้การแสดงความคิดเห็นเกิดคุณค่ามากขึ้นและมีแนวโน้ม ที่
จะท าให้งานประสบผลส าเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 6) ผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจต้องรู้จักท่ีจะต าหนิและให้
เครดิต(Take Blame & Give Credit) 7) คิดนอกกรอบ (Innovate/Think Outside The Box) ผู้น า
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนบรรลุวิสัยทัศน์ ของ
องค์กร 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
เชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 18 
แหล่งดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบที่นักวิชาการได้เสนอไว้นั้นแม้จะระบุชื่อ  ที่
แตกต่างกันแต่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกันดังนั้นเพ่ือให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มที่
เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อ
แตกต่างกันและน ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
  1)  มีวิสัยทัศน์ (Visionary) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนส าหรับอนาคต 2) มีวิสัยทัศน์ 3) มีวิสัยทัศน์ 4)มีวิสัยทัศน์ 5) มีวิสัยทัศน์ 6) มีวิสัยทัศน์ 7) มี
วิสัยทัศน์ 8) มีวิสัยทัศน์ 9) มองการณ์ไกล 10) สร้างสรรค์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
  2)  มีความน่าไว้วางใจ (Trust) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มี
ความน่าเชื่อถือ 2) มีความน่าเชื่อถือ 3) มีความน่าเชื่อถือ 4) ได้รับความไว้วางใจ 5) ให้ความไว้วางใจ 
6) ให้ความไว้วางใจ 7) ให้ความไว้วางใจ 8) ให้ความไว้วางใจ 9) ให้ความไว้วางใจ 
  3)  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
1) มีความกระตือรือร้น 2) มีความกระตือรือร้น 3) มีความกระตือรือร้น 4) มีความกระตือรือร้น 5) มี
ความกระตือรือร้น 6) มีชีวิตชีวาในการท างาน 7) มีความอยากรู้อยากเห็น 
  4)  มองในแง่ดี (Optimistic) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มองใน
แง่ดี 2) มองในแง่ดี 3) มองในแง่ดี 4) คิดบวก 5) มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 6) ไม่ขัดขวางความ
คิดเห็นที่เป็นที่นิยม 
  5)  คิดนอกกรอบ (Think Outside The Box) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) คิดนอกกรอบ 2) คิดนอกกรอบ 3) คิดใหม่ 4) คิดต่าง 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้นามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1-2.17 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ

แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบนัดาลใจ 2.
1.1

 

2.
1.2

 

2.
1.3

 

2.
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2.
1.5

 

2.
1.6

 

2.
1.7

 

2.
1.8

 

2.
1.9

 

2.
1.1

0 

2.
1.1

1 

2.
1.1

2 

2.
1.1

3 

2.
1.1

4 

2.
1.1

5 

2.
1.1

6 

2.
1.1

7 

รว
ม 

1. มีวิสัยทัศน์ (Visionary)                  10 
2. มีความน่าไว้วางใจ (Trust)                  8 
3. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)                  8 
4. มองในแง่ดี (Optimistic)                  7 
5. มุ่งเน้นทีม (Focus on Team)                  4 
6. คิดนอกกรอบ (Think Outside the Box)                  3 
7. มีการสื่อสารที่ดี (Good Communication)                  3 
8. ยืนหยัดในสิ่งท่ีท า (Insist on Doing Things)                  3 
9. มีความกตัญญู (Gratitude)                  3 
10. มีค่านิยมการท างานท่ีชัดเจน (Values Framework)                  3 
11. มีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ (Improvement)                  3 
12. มีเป้าหมายชัดเจน (The Goal is Clear)                  3 
13. มีความกล้าหาญ (Courage)                  3 
14. กล้ายอมรับความจริง (Accept the Fact)                  2 
15. มีความอ่อนโยน (A Gentle)                  2 
16. ยึดมั่นในความโปร่งใส (Commitment to Transparency)                  2 
17. มีความเรียบง่าย (Simplicity)           

   

    2 
18. พร้อมท่ีจะตอบสนอง (Ready to Respond)                  2 
19. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม (Subordinate Participation)                  2 
20. มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Enhancement)                  2 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบนัดาลใจ 2.
1.1

 

2.
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1.4
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1.5
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1.1

6 

2.
1.1

7 

รว
ม 

21. กระตุ้นให้ผู้อื่นท างาน (Encourage Potential)                  2 
22. มีความสง่างาม (With Elegance)                  2 
23. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)                  1 
24. รับฟังผู้อื่น (Listen to Others)                  1 
25. มีจิตบริการ (Mental Services)                  1 
26. มีความพร้อมอยู่เสมอ (Are Ready)                  1 
27. มีความเอาใจใส่ (With Attention)                  1 
28. สร้างวัฒนธรรมในการท างาน (Create A Culture of Work)                  1 
29. สร้างให้เกิดความร่วมมือ (Create a Partnership)                  1 
30. มีหลักในการท างาน (Principles)                  1 
31. มีความเช่ียวชาญ (Expert)                  1 
32. ได้รับความเคารพ (Respect)                  1 
33. มีความมั่นคงเป็นธรรม (A Fairly Steady)                  1 
34. มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem-Solving)                  1 
35. มีเรื่องราวท่ีน่าจดจ า (Memorable Stories)                  1 
36. มีความยึดหยุ่นในการท างาน (Flexible Working)                  1 
37. สร้างนวัตกรรมใหม่เสมอ (Always Innovation)                  1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบนัดาลใจ 2.
1.1

 

2.
1.2

 

2.
1.3

 

2.
1.4

 

2.
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1.1
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2.
1.1
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รว
ม 

38. มีความมั่นใจ (Confidently)                  1 
39. มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี (Good Decision)                  1 
40. มีสมรรถนะในการเลือกสรร (Performance of Services)                  1 
41. มีความละเอียดรอบคอบ (Carefully)                  1 
42. มีจิตนาการ (Have Imagined)                  1 
43. ต าหนิเพื่อก่อ (Take Blame & Give Credit)                  1 
44. ใช้เวลาในการท างานอย่างคุ้มค่า (Time to Work Cost-Effectively)                  1 
45. มีความคิดสร้างสรรค์ (Ideas to Action)                  2 
46. มีการควบคุมตนเอง (Inner and Self- Directed)                  1 

รวม 4 3 5 7 8 4 7 6 5 3 6 7 6 14 5 6 7 
10
3 
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 จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ พบว่า มี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 46 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 6 ขึ้นไปเพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 มีวิสัยทัศน ์(Visionary) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีความน่าไว้วางใจ (Trust) 
 องค์ประกอบที่ 3 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
 องค์ประกอบที่ 4 มองในแง่ดี (Optimistic) 
 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ได้

ดังภาพที ่2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  โมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
 

 ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจที่ได้รับการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ 2) มีความน่าไว้วางใจ 3) มีความกระตือรือร้น 
4) มองในแง่ดี ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์หา
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งเมื่อก าหนดได้องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบ
หลักแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้แต่ละ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักต่อไป 
  

มีวิสัยทัศน ์(Visionary) 

มีความน่าไว้วางใจ (Trust) 

มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

มองในแง่ดี (Optimistic) 

ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
Inspirational 
Leadership 
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2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของ ภาวะ
ผู้น าเชิงบันดาลใจ 

 2.2.1  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มี
วิสัยทัศน์” 

  2.2.1.1  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” (Visionary) 
  1)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Akbarzadeh 

Akbarzadeh (2011) ได้กล่าวว่า ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะมีสัญญาณบางอย่างที่ท าให้
โดดเด่นออกมาที่คนรอบข้างรับรู้ได้เขาได้เขียนถึง 7 สัญญาณของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Seven Signs of 
Visionary Leaders) ดังนี้ 1) มีจินตนาการ ( Imaginative) 2) มุ่งเน้นในภาพใหญ่  (Big-Picture 
Oriented) 3) มุ่งเน้นเรื่องราวในปัจจุบัน (Focused and Present) 4) เปิดกว้างยอมรับความคิดใหม่ ๆ 
(Open Minded and Fan of New Ideas) 5) มีทัศนคติที่ดีจะมีพลังกระตุ้นในเชิงบวก (Positive 
Energizers) 6) ไม่กลัวที่จะล้มเหลว (Never Afraid of Failures) 7) สื่อสารการแบ่งบันวิสัยทัศน์เพ่ือ
ไปสู่ความฝันให้เป็นจริง (Share and Communicate the Dream/Vision) 

  2)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Denker 
  Denker (2012) ได้กล่าวถึงลักษณะของความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Characteristics 

of Visionary Leadership) ดังนี้ 1) มียุทธวิธีและความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา (Able to View 
Tactical Problems or Initiatives from a Broad Perspective and Emphasizes Solutions 
that Support the Organizations Strategic Objectives) 2) สร้างความท้าทายผลักดันเพ่ือพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง (Challenges and Pushes the Organization to Constantly Improve and 
Grow) 3) สนับสนุนความคิดของผู้อ่ืน (Supports and Champions the Strategic Initiatives of 
Others) 

   3)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Morley 
   Morley (2013) ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่ งใหญ่จะน าพาองค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ เขาได้เขียนถึงลักษณะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (11 Characteristics of Visionary 
Leaders) ดังนี้ 1) ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision-More Than Anything Else 
Visionaries are Propelled by Great) 2) คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) 3) มีความเสียสละ 
(Sacrifice) 4) ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 5) เป็นผู้มองในแง่ดี (Optimism) 6) ไม่ยอม
แพ้อะไรง่าย ๆ (Never Give Up) 7) มีความสามารถที่หลากหลาย (Ability) 8) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อ่ืน (Relate to Others) 9) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Profound Humility) 10) มีความมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence) 11) มีจิตบริการเสียสละให้คนอ่ืน (Servant of Others) 

  4)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Marcus 
  Marcus (2013) ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีลักษณะเจ็ดอย่าง ดังนี้ (Seven 

Qualities of Visionary Leaders) ดัง นี้ 1) มองอนาคตในแง่ที่ดี (Optimistic About the Future) 
2) มุ่งเน้นจุดแข็งของคนอ่ืน (Focused on the Best in Their People) 3) พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ 
(Never Satisfied but Always Content)  4)  ต้องท า เ พ่ือวันพรุ่ งนี้  (Consumed with Making 
Tomorrow Better Than Today) 5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting of Change) 6) มีสิ่ง
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พิเศษในตัวเอง (Inclusive Not Exclusive) 7) ชนะใจคนอื่นหรือซื้อใจคนอ่ืนด้วยการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
(Personally Bought In) 

  5)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Montgomery 
  Montgomery (2015) ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถมอง

ภาพที่จะเกิดในอนาคตขององค์กรได้และต้องรู้ วิธีการที่จะน าองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยได้
กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ไว้ 3 ลักษณะ (3 Characteristics of a Visionary Leader) ดังนี้ 1) รู้จัก
สไตล์ตัวเอง (They Know Their Leadership Style) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี จะมี
ความมั่นใจในความสามารถและทักษะของตนเองรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง  2) เป็นผู้สร้างแรง
กระตุ้นการท างานในองค์กร (They Are A Catalyst) 3) ประเมินสถานการณ์อย่างแม่นย าซึ่งง่ายต่อ    
การตัดสินใจ (They Are Intuitive Decision-Makers) 

  6)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Jeffrey 
  Jeffrey (2016) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (10 Attributes of 

Visionary Leaders) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) 2) มี
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotionally Intelligent) 3) มีใจเปิดกว้าง (Open Minded) 4) มี
จินตนาการ (Imaginative) 5) มีความเด็ดเดี่ยว (Resolute) 6) ผลักดันความยากล าบากและความ
พ่ายแพ้ (Visionary Leaders Push Through Difficulties and Setbacks) 7) สามารถท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนได้ (Collaborative) 8) มีความกล้าและยินดียอมรับกับความเสี่ยง (Bold) 9) มี
พรสวรรค์ในการดึงดูดผู้คนมาร่วมมือท างาน (Magnetic) 10) มองในแง่ดี (Optimistic) 

  7)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Drucker 
  Drucker (2017) ได้เขียนในหนังสือ The Effective Executive ในเรื่อง Six Habits 

of a Visionary Leader ซึ่งเขากล่าวถึงนิสัยของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ทั้งหกอย่าง ดังนี้  1) มีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Have Communicator a Clear Vision) มีมุมมองที่จะพัฒนาในระยะยาว 2) มี
อิทธิพลเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ( Influence Influencers) 3) สร้างทีมงานเพ่ือไปสู่ชัยชนะ (Build a 
Winning Team) 4) มีความรู้สึกเข้าใจคนอ่ืน (Be a People Person) 5) มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การท างาน (Attitudes Really Matter) 6) ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย ๆ (Never Give Up) 

  8)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Roberts 
  Roberts ( 2017)  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ลั ก ษ ณ ะข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์  

(Characteristics of Visionary Leadership) ซึ่งผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพจะน าทีมไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีการแสดงวิสัยทัศน์ในเชิงบวกเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ (Vision of Positive and Inspirational) 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ในองค์กร 
(Organized Learning) 3) คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ( Innovation) สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การ
เปลี่ยนแปลงหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมจะให้ ความเคารพ
และให้ เกียรติคนอ่ืน (Building Relationships)  5)  เฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น 
(Pioneering) 
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  9)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทศัน์” ตามทัศนะของ Patrick 
  Patrick (2017) ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะเป็นแรงบันดาลใจของทีมงานเพ่ือ

ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ เขาได้เขียนถึง Characteristics of Visionary Leadership มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีการสื่อสารที่ดี (Good Communicator) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีทักษะใน การสื่อสารที่ดี 2) มี
พลังดึงดูดพิเศษ (Charismatic Leader) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ยังมีความสามารถพิเศษ ความมหัศจรรย์
ของความเป็นผู้น าจะปลุกใจสร้างความจงรักภักดีเป็นที่นิยม 3) เป็นหัวหน้าทุกอย่าง ( Chief 
Organizer) ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะเป็นหัวหน้าในการมอบหมายงาน 4) เป็นผู้กล้าเสี่ ยง (Risk-Taker) 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะมีความโดดเด่นเป็นผู้รับความเสี่ยงอย่างเต็มใจ 5) เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planner) 

  10)  องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Kalayjian 
  Kalayjian (2017) ได้เขียนใน 12 Secrets of Visionary Leader ใน Powered by 

Joomla. เขาได้กล่าวถึง 12 ความลับของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) รวบรวมทีมงานที่มีความสามารถ
โดยเฉพาะของแต่ละบุคคลเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (Gather a Circle of Dedicated Individuals) 
2) สื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate Effectively with Team Members 
and Other Like-Minded Leaders) 3) รู้จักที่จะฝึกการให้อภัย (Practicing Forgiveness) 4) เป็น
ผู้ตั้งมั่นในสติ (Be Authentic and Mindful) 5) รับรู้ถึงอุปสรรคที่ขวางหน้าและเผชิญอุปสรรคไปสู่
เป้าหมาย (Know Your Obstacles) 6) สร้างข้อตกลงร่วมกัน (Create Team Charter) 7) มีความ
เชื่อมั่นในทีมงาน (Believe in Your Team and Empower Them) 8) ให้การเสริมแรงที่ดีและ
วิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ (Give Positive Reinforcements and Constructive Criticisms) 
9) ท าให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม (Keep Your Team Engaged) 10) ปฏิบัติควบคุมทีมอยู่ในความสงบ
เรียบร้อย (Practice Calmness and Meditation for Inner Peace) 11) จัดล าดับความส าคัญใน
การท างาน (Prioritize and Perceive) 12) เป็นแบบอย่างที่ดีสู่ความสงบสุข (Be a Positive Role 
Model to Navigate Chaos Peacefully) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของ มีวิสัยทัศน์  
(Visionary) จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การ
น าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่ อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1. กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) องค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) ไม่กลัวที่จะ
ล้มเหลว 2) สร้างความท้าทายผลักดันเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 3) ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 4) มี
ความกล้าและยินดียอมรับกับความเสี่ยง 5) ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 6) เป็นผู้กล้าเสี่ยง 7) รับรู้ถึง
อุปสรรคที่ขวางหน้าและเผชิญอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย 
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 2. มีจินตนาการ ( Imaginative) องค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน  ดังนี้ 1) มี
จินตนาการ 2) มียุทธวิธีและความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา 3) คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 4) มีจินตนาการ 
5) คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6) ให้การเสริมแรงที่ดีและวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  
 3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) องค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ 1) เปิดกว้างยอมรับความคิดใหม่ ๆ 2) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3) มีใจเปิดกว้าง 4) เฝ้าติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 5) สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
 4. มีการสื่อสารที่ดี (Good Communicator) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ 1) มีการสื่อสารเพ่ือแบ่งปันวิสัยทัศน์ 2) มีการสื่อสารที่ดี 3) สื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 5. ความคิดเชิงบวก (Optimistic) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มองใน
แง่ดี 2) มองอนาคตในแง่ดี 3) มองในแง่ด ี
 6. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
กระตุ้นในเชิงบวก 2) สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 3) สนับสนุนความคิดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท างาน 
 7. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Relate to Others) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2) มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดี 3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทีม 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 7 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1)-(10) แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ แหล่ง
อ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที ่2.2  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
 

องค์ประกอบของมีวสิัยทัศน ์ (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

1. กล้าเสี่ยง (Risk-Taker)           7 
2. มีจินตนาการ (Imaginative)           6 
3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change)           5 
4. มีการสื่อสารที่ดี (Good Communicator)           3 
5. ความคิดเชิงบวก (Optimistic)           3 
6. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational)           3 
7. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Relate to Others)           3 
8. มีพลังวิเศษในตัวเอง (Inclusive Not Exclusive)           3 
9. ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision Propelled)           2 
10. มีความเด็ดเดี่ยว (Resolute)           2 
11. สร้างทีมสู่ชัยชนะ (Build a Winning Team)           2 
12. เข้าใจคนอ่ืน (Be a People Person)           2 
13. มีอิทธิพลน่าเชื่อถือ (Influence Influencers)           2 
14. มุ่งเน้นเรื่องราวในปัจจุบัน (Focused and Present)           1 
15. มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท างาน (Attitudes  
     Really Matter) 

          1 

16. ผลักดันความยากล าบากสู่เปา้หมาย 
     (Push Through Difficulties) 

          1 

17. ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร  
     (Organized Learning) 

          1 

18. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)           1 
19. มีความสามารถท่ีหลากหลาย (Ability)           1 
20. มุ่งเน้นภาพใหญ่ (Big-Picture Oriented)           1 
21. รู้จักสไตล์ตัวเอง (Know Their Style)           1 
22. ประเมินสถานการณ์ต่อการตัดสินใจ  
     (Intuitive Decision-Makers) 

          1 

23. นักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner)           1 
24. สนับสุนความคิดของคนอ่ืน (Supports Strategic  
     Initiatives of Others) 

          1 

25. มีความเสียสละ (Sacrifice)           1 
26. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)           1 
27. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Profound Humility)           1 
28. มุ่งเน้นจุดแข็งของคนอ่ืน (Focused on The Best  
     in Their People) 

          1 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมีวสิัยทัศน ์ (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

29. พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ (Never Satisfied But  
     Always Content) 

          1 

30. ท าเพื่อวันพรุ่งนี้ (Consumed With Making  
     Tomorrow Better Than Today) 

          1 

31. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotionally  
     Intelligent) 

          1 

32. เป็นหัวหน้าในการท างาน (Chief Organizer)           1 

33. รู้จักการให้อภัย (Practicing Forgiveness)           1 

34. มีสติ (Be Authentic and Mindful)           1 

35. เชื่อมั่นในทีมงาน (Believe in Your Team and  
     Empower Them) 

          1 

36. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Keep Your Team Engaged)           1 

37. จัดล าดับความส าคัญในการท างาน (Prioritize  
     and Perceive) 

          1 

38. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน (Be a Positive  
     Role Model to Navigate Chaos Peacefully 

          1 

39. ควบคุมความสงบเรียบร้อยในองค์กร (Practice  
     Calmness and Meditation for Inner Peace) 

          1 

รวม 7 3 11 7 3 10 6 5 5 12 68 

 
 จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ พบว่า มีองค์ประกอบที่

เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 39 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีจินตนาการ (Imaginative) 
 องค์ประกอบที่ 3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) 
 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ได้ ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
 
 จากภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย              
ที่เก่ียวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) กล้าเสี่ยง 2) มีจินตนาการ 3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 2.2.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
(Visionary) 
  2.2.2.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “กล้าเสี่ยง” (Risk-Taker) 

  Yell (2017) ได้ให้ทัศนะของบุคคลที่มีความกล้าเสี่ยงโดยกล่าวว่าคนกล้าเสี่ยงจะมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีพลังขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ (Achievement-Driven) ซึ่งจะตรวจสอบได้
จากค่าความส าเร็จของเป้าหมายขององค์กรและความเต็มใจในการแสวงหาการสนับสนุน 2) มีมุมมอง
ที่กว้าง (Broad Scanning) เข้าใจในภาพกว้างหรือมุมกว้าง ไม่มองเฉพาะการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา 3) มีกรอบแนวคิด (Conceptual Thinking) สามารถประยุกต์ประสบการณ์และรูปแบบ
ความคิด แต่ไม่ใช่การน าข้อมูลมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ควรเป็นการสุ่มหรือคาดการณ์ 4) มีความ
รับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

  Piscione (2014) ให้นิยามของกล้าเสี่ยง หมายถึง เป็นคุณลักษณะของบุคลที่กล้า
ตัดสินใจในการกระท าสิ่งไดสิ่งหนึ่งซึ่งลักษณะของบุคคลที่มีความกล้าเสี่ยงมักจะมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) มีความกล้าหาญ (Boldness) 2) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 3) มีความใฝ่รู้  
(Curiosity) 4) มุ่งสร้างสรรค์พัฒนา (Promotion-Focused) 5) มีที่ปรึกษา (Having a Mentor) ผู้ที่
กล้าเสี่ยงต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน (Liked-Minded) เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจในการท างาน 6) เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ (Believe That Anything Is Possible) 7) ยอมรับ
ความล้มเหลว (Embrace Failure)  

  Pierce (2013) ให้นิยามของกล้าเสี่ยงว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้น าซึ่งและผู้น าที่มี
ความกล้าเสี่ยงจะเป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ และก่อให้เกิดทักษะในการ
ท างาน องค์ประกอบของผู้น ากล้าเสี่ยง ดังนี้ 1) มีพลังอ านาจ (Power) มีความสามารถในการท างาน
ให้บรรลุผลได้ในระดับสูง 2) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เป็นบุคคลที่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ 
และมีความเต็มใจที่จะลงมือกระท าในสิ่งที่แปลกใหม่เพ่ือสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ 3) คิดบวก 

มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) 

กล้าเสี่ยง (Risk-taker) 

มีจินตนาการ (Imaginative) 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
(Accepting Change) 
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(Positive) ไม่มีผู้ใดที่จะเกิดมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้น าที่คิดบวกจึงกล้าที่จะก้าวเ พ่ือไขว่คว้าโอกาส
ให้กับตนเอง 4) มีความสามารถในการค านวณความเสี่ยง (Calculated Risks) เป็นผู้ที่มีความคิด
รอบคอบ ประเมินความคุ้มค่าในการท างาน และมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ 5) มี
ความมั่นใจ (Confidence) มีความเชื่อมั่นที่จะท้าทายทดลองท าในสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือคว้าโอกาสที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ 

  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ให้นิยามของกล้าเสี่ยง หมายถึง ความกล้าเสี่ยงและ
ความกล้าหาญเป็นลักษณะชีวิตพ้ืนฐานที่มักพบในบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นผู้น า ผู้ที่มีความกล้าหาญจะ
สงบเมื่อเผชิญวิกฤตร้ายแรง โดยพยายามที่จะเอาชนะความกลัวไม่ยอมให้ความกลัวมาขัดความมุ่งมั่น
ของตน ในขณะที่คนอ่ืนอาจหวั่นไหวและเกิดความกลัว ความกล้าหาญจะเป็นแรงกระตุ้นให้คิดแง่บวก
ต่อปัญหา พยายามคิดหาทางออก และถ่ายทอดเป็นค าพูดที่มีพลังและให้ก าลังใจทุกคนให้กล้าเผชิญ
ปัญหาทั้งนี้ เพราะความหวาดกลัวของผู้น า จะน าความพ่ายแพ้ ล้มเหลวมาสู่คนที่อยู่ภายใต้ทั้งทีม 
ดังนั้น เส้นทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่ส าคัญ เราจ าเป็นฝึกฝนลักษณะนิสัยแห่งความกล้าเสี่ยงและ
ความกล้าหาญ โดยต้องปรับความเชื่อ ความคิด และความกล้าหาญในการตัดสินใจ 
 จากนิยามของกล้าเสี่ยง (Risk-Taker) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของกล้าเสี่ยง (Risk-Taker) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง บุคคลกล้า
ที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ในการท างาน กล้าที่จะลอง
เผชิญกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น  มีความเชื่อมั่นที่จะท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ และกล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ  ซึ่งนิยามดังกล่าว เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) กล้าที่จะ
เปิดโอกาสให้กับตนเอง 2) กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 3) กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่ 4) ท้าทายท าในสิ่ง
ใหม ่ๆ 5) กล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
  2.2.2.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีจินตนาการ” (Imaginative) 
  ชะลูด นิ่มเสมอ (2542) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง พลังของจิตที่สร้างเป็นภาพ
ขึ้นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า หรือร้ายกาจกว่าที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการท าให้
เกิดภาพขึ้นในส านึก เราเรียกภาพชนิดนี้ว่า จินตภาพ ( Image) จินตภาพเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับทันทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ หลายครั้งจินตนาการเกิดจากการกระตุ้น
ของอารมณ์ของอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมอยู่ภายใน 

  Egan (1992) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง เป็นความสามารถในการสร้างภาพใน
สมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อ่ืน ๆ จินตนาการถือได้
ว่าเป็นตัวช่วยส าคัญในการน าความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นรากฐานในการ
รวมประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน การฝึกการสร้างจินตนาการสามารถท าได้โดย
การฟังเรื่องเล่า 

  สุชาติ เถาทอง (2550) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง การคิดสร้างภาพในจิตใจ
หรือพลังของจิตที่สร้างภาพขันใหม่ภายในใจให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือร้ายกาจ
กว่าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป จินตนาการท าให้เกิดภาพขึ้นในส านึกเรียกว่า “จินตภาพ” จินตภาพ
เหล่านี้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้นับสะสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัสของ
มนุษย์ปะทะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมแล้วจึงประยุกต์โดย การเพ่ิมเติม ตัด

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Kieran_Egan_(educationist)&action=edit&redlink=1
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ทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ ๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึกคิดไปเอง 
อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็ได้ 

  จากเว็บไซต์ Goodtherapy (2015) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการฝันสถานการณ์ใหม่เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์และการแสดงภาพ คนที่
มีความคิดสร้างสรรค์เช่นศิลปินและนักเขียนมักคิดว่ามีอิทธิพลและจินตนาการในการใช้งาน ในด้าน
จิตวิทยาจินตนาการโดยทั่วไปหมายถึงความสามารถในการแสดงถึงความรู้ สึกทางจิตที่ไม่อยู่ใน
ร่างกาย ตัวอย่างเช่น เมื่อคนพิจารณากลิ่นและรสของมะนาวโดยไม่เห็นหรือชิมผลไม้หรือจะมีส่วน
ร่วมในจินตนาการ 

  จากเว็บไซต์ Merrian-Webster Online Dictionary (2017 A) ให้นิยาม มีจินตนาการ
ว่าหมายถึง การกระท าหรือการใช้พลังงานของการสร้างจิตของบางสิ่งบางอย่างไม่ได้อยู่ถึงความรู้สึก
หรือไม่เคยมาก่อนการรับรู้ในความเป็นจริงทั้งหมด 
 จากนิยามของมีจินตนาการ (Imaginative) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีจินตนาการ (Imaginative) เพ่ือการวิจัยใน ครั้งนี้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยส าคัญในการน าความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง  ตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) น าความรู้ ไปใช้งาน
จริง 3) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4) ท างานเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ 
  2.2.2.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง”  
(Accepting Change) 

  มินทร์ อิงค์ธเนศ (2556) ได้กล่าวถึงวิธีที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่จะเกิดขึ้น 
เขาได้อ้างถึงนักวิชาการท่านหนึ่ง ชื่อ John Fisher ได้กล่าวว่า "เมื่อคนเราต้องประสบกับการ
เปลี่ยนแปลง (โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่เราไม่ได้มีเวลาได้ท าใจไว้ก่อนนาน ๆ) 
แต่ละคนอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวสั้นยาวแตกต่างกัน" บทความของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าแนวคิดคล้ายกัน จึงขอน ามาสรุปสั้น  ๆ        
แบบ Simple Simple โดยขอแนะน าให้รู้จัก “SARAH” สภาวะการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ Shock คือ ภาวะประหลาดใจ ตกใจ เมื่อทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัว) Anxiety/Anger คือ ภาวะเกิดความกระวนกระวายใจ 
เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอท าให้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดได้ยาก รู้สึกขาดการควบคุมสถานการณ์ 
Resistance/Rejection คือ ภาวะปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คนที่อยู่ในภาวะนี้
อาจจะท าตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท างานแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับวิธีการใหม่ ๆ ใครจะท าอย่างไรก็ไม่
สนที่ฝรั่งเรียกว่า “Head In The Sand Syndrome” คิดเอาเองว่าเมื่อมองไม่เห็น ก็คือ ไม่ได้มีอะไร
แปลกใหม่เกิดขึ้น เป็นภาวะของการปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้น Acceptance คือ ภาวะที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาจคิดตระหนักได้ หรือได้ข้อมูลมากข้ึน หรือได้เห็นผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น Harness คือ ภาวะที่ควบคุมบังเหียนได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง
หมายถึง การปรับตัวในทางที่ดีเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การศึกษาหาทักษะเพ่ิมเติม การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อแนะน าส าหรับท่านที่ต้องเผชิญกับการ
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เปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะ Harness ให้เร็วที่สุด เช่น 1) สอบถามข้อมูล ฟังข้อเท็จจริง 
2) ลองคิดดูว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะอะไร มีข้อดีอย่างไรต่อองค์กรและต่อตนเองอย่างไร และ
จะมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร (แนะให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์) 3) ซื่อสัตย์กับตัวเอง ตรวจสอบว่า
ตนเองอยู่ในภาวะใด หากยังคงอยู่ในภาวะลบต่อการเปลี่ยนแปลง แนะน าให้ค่อย ๆ ลองใช้เหตุผลกับ
ตัวเอง 4) วิเคราะห์ตัวเองว่ามีทักษะที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากมี
สิ่งที่ควรปรับปรุงให้ปรึกษาหัวหน้างาน ขอแนะให้มองตนเองหลาย ๆ มุม (คงไม่มีใครเก่งไปเสียทุก
อย่าง) จุดแกร่งของคนเรานั้นประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ๆ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และทัศนคติ (Attitude) แนะให้ลองคิดว่าการปรับเปลี่ยนเป็นโอกาสให้เราพัฒนาตนเอง ศึกษาความรู้
เพ่ิม เสริมทักษะ และท่ีส าคัญคือ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรและต่อตนเอง 

  รวีวรรณ อัชฌาศัย (2545) ให้นิยามของยอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสมองโดยผ่านการรับรู้เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติจนเกิดพฤติกรรม
การยอมรับและน าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

  Hovland And อ้างถึงใน Irving (1959, กวิสรา แซ่ลิ้ม, 2552) ให้นิยามของยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่น าไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ได้รับ จัดเป็นกระบวนการภายในจิตใจ 
ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข่าวสารซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดความสนใจแล้วผู้รับข่าวสาร จะตีความหมายของ
ข่าวสารนั้น ท าให้เกิดความเข้าใจขึ้นแล้วเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งที่ได้รับ ซึ่งกล่าวได้ว่าเริ่มมีการยอมรับใน
ขั้นต้นแล้วและผลที่ตามมาคือ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลของการสื่อสารที่ผู้รับสารจะแสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได ้

  Rogers and Shoemaker (1971) ให้นิยามของยอมรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึง เป็น
กระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มต้นด้วยการเริ่มรู้หรือได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่แล้วไป
สิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติกระบวนการนี้มีลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้และ การ
ตัดสินใจ (Learning and Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มรู้หรือรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเริ่มรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่หรือ ความคิด
ใหม่ ขั้นที่ 2 ขั้นสู่ความสนใจ (Interest) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มมีความสนใจในแนวความคิดใหม่ จึง
พยายามใฝ่หาความรู้ในรายละเอียดเพ่ิมเติม เพื่อพิจารณาแยกแยะความเป็นไปได้ประโยชน์และความ
เหมาะสม ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) เป็นขั้นที่บุคคลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวความคิด
ใหม่แล้วคิดเปรียบเทียบกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันว่าถ้ารับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบัติจะเกิดผลดี
หรือไม่ดีอย่างไรบ้าง ในขณะนี้และในอนาคตควรหรือไม่ที่จะทดลองดูก่อน หากรู้สึกว่า มีผลดี  
มากกว่าจะตัดสินใจทดลองดูเพ่ือให้เกิดความแน่ใจก่อนที่จะรับไปปฏิบัติจริง ๆ ขั้นที่ 4 ขั้นทดลองท า 
(Trial) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองท าตามแนวความคิดใหม่โดยท าการทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพ่ือดูว่าจะ
เข้ากันหรือไม่กับสภาวการณ์ในปัจจุบันของตนและผลจะออกมาตามที่คาดคิดไว้หรือไม่ในขั้นนี้บุคคล
จะแสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่นั้นซึ่งผลจากการทดลองจะมีความส าคัญ
ยิ่งต่อการตัดสินใจ ที่จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไปขั้นที่ 5 ขั้นน าไปปฏิบัติหรือขั้นยอมรับ (Adoption) 
เป็นขั้นที่บุคคลตัดสินใจรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติดูและ
ทราบผลเป็นที่พอใจแล้ว 
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  ปานใจ หาญสมุทร์ (2547) ให้นิยามของยอมรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการตัดสินใจที่
เกิดจากกระบวนการทางจิตใจในการที่จะรับเอานวัตกรรมไปใช้ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ การ
ตัดสินใจและการทดลองน าไปปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า มีประโยชน์
มากกว่า ก็จะตัดสินใจยอมรับในนวัตกรรมนั้นโดยการยอมรับนวัตกรรมจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมี
นวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า หรือได้รับการยืนยันว่าสิ่งเดิมไม่เป็นผลดี การยอมรับนวัตกรรมก็จะสิ้นสุดลง  
โดยกระบวนการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและคุณลักษณะของนวัตกรรม 
 จากนิยามของยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของยอมรับการเปลี่ยนแปลง  (Accepting 
Change) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินใจที่เกิดทางจิตใจที่จะรับเอา
นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นน าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรองทดลองท าและน าไปปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นน าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก  
เพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) กระบวนการตัดสินใจ 2) รับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 3) การไตร่ตรอง 
ทดลองท าและน าไปปฏิบัติ 4) ยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

 ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของ 
“มีวิสัยทัศน์” (Visionary) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) 2) มีจินตนาการ (Imaginative) 3) ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (Accepting Change) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ
องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
กล้าเสี่ยง  
(Risk-Taker) 

บุคคลกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และก่อให้เกิดทักษะ
ใหม่ในการท างาน กล้าที่จะลองเผชิญกับ     
สิ่ ง ใหม่ที่ เกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นที่ จะ      
ท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ และกล้าตัดสินใจ
เพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

1) กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับ
ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
2) กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่ 
3) ท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ 
4) กล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ 

มีจินตนาการ 
(Imaginative) 

ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
เป็นตัวช่วยส าคัญในการน าความรู้ไปใช้
งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ 

1) มีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  
2) น าความรู้ไปใช้งานจริง  
3) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
4) ท างานเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จ 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Accepting 
Change) 

กระบวนการตัดสินใจที่เกิดทางจิตใจที่
จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นน าไปใช้
โดยผ่านการไตร่ตรอง ทดลองท าและ
น าไปปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นน าไปปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ 

1) กระบวนการตัดสินใจ  
2) รับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  
3) การไตร่ตรอง ทดลองท าและ
น าไปปฏิบัติ 
4) ยอมรับนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลง  
5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

 
 2.2.3  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบของ “มีความน่า

ไว้วางใจ” (Trust) 
  2.2.3.1  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” (Trust) 

   1)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Devin 
   Devin (2006) ได้ท าวิจัยเรื่อง The Four Elements of Trust จากการวิจัยบ่งชี้ว่า

ความไว้วางใจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ที่แท้จริง ความ
ไว้วางใจของครูในหลักการได้รับการแสดงเพ่ือให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพและความไว้วางใจมากข้ึน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในบทความนี้เขาได้กล่าวถึงสี่องค์ประกอบที่ส าคัญของ
ความไว้วางใจ ดังนี้ 1) มีความคงเส้นคงวา (Consistency) 2) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
เขา้ใจความรู้สึกของผู้อื่น 3) มีการสื่อสารที่ดี (Communication) 4) มีความสามารถ (Competency) 

   2)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Ayers  
  Ayers (2009) กล่าวผู้น าที่ดีต้องสร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ 

ผู้น ามืออาชีพต้องสร้างความน่าไว้วางใจให้กับองค์กร ซึ่งเขาได้ศึกษาพฤติกรรมองค์ประกอบของความ
ไว้วางใจ (The Elements of Trust) ดังนี้  1) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) มีความเห็นที่
สอดคล้องตรงกัน (Congruence) 3) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ (Acceptance) 4) มีความใจกว้าง 
(Openness) 

   3)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Galford and 
Drapeau 

 Galford and Drapeau (2010) ได้กล่าวถึงผู้น าที่ได้รับความไว้วางใจ ในนิตยสาร 
Quick MBA เรื่อง The Trusted Leader เขากล่าวว่าผู้น าที่ได้รับความไว้วางใจมี 3องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) มีความสามารถ (Ability) 2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3) มีความใกล้ชิดสนิทกับผู้อ่ืนได้
ง่าย (Intimacy) 4) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (Self-Orientation) 

   4)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Campbell 
 Campbell (2010) เขาได้เขียนใน View from Wit's End เรื่องเก่ียวกับองค์ประกอบ

พ้ืนฐานของผู้ที่จะได้ความน่าไว้วางใจ (Fundamental Elements of Trust) ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่ยึดมั่น
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ความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 2) มีความหนักแน่นเข้มแข็ง (Strength) 3) มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง (Independence) 4) มีความสามารถ (Ability) 5) มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) 

   5)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Gregory 
 Gregory (2010) ได้กล่าวถึง 4 องค์ประกอบของความน่าไว้วางใจที่จ าเป็นส าหรับ

การท า งานร่ วมกันที่ ป ระสบความส า เ ร็ จ  ( 4 Elements of Trust Needed for Successful 
Collaboration) ดังนี้ 1) มีความสามารถ (Competence) 2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3) มี
ความซื่อสัตย์ (Integrity) 4) มีการสื่อสารที่ดี (Communication) 

   6)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Mcgowan 
 Mcgowan (2012) ได้กล่าวถึงThe 3 Elements of Trust องค์ประกอบ ที่ส าคัญที่

จะสร้างให้เกิดความน่าไว้วางใจ 1) มีความสามารถสร้างแรงจูงใจ (Motive) แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ท าให้
คนที่จะท าหน้าที่บางอย่างเกิดความความเชื่อมั่นที่จะท าสิ่งนั้น ดังนั้นการที่จะท าให้เกิดความน่า
ไว้วางใจจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับสิ่งนั้นก่อน 2) มีความสามารถ (Capability) คนที่จะได้รับความน่า
ไว้วางใจจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะต่ าง ๆ ที่หลากหลาย 3) มีความน่าเชื่อถือ   
(Reliability) เป็นบุคคลที่สร้างความเชื่อม่ันให้บุคคลอ่ืนได้ 

   7)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Bazin 
     Bazin (2015) เป็นประธานของบริษัท Smartchic เป็นงานด้านการให้ค าปรึกษา

ด้านการพูด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าระดับสูงกว่า 20 ปี โดยจบปริญญาโทด้านการให้
ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา นอกจากนี้เขามีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงจูงใจ ได้กล่าวถึงลักษณะของ
คนที่มีความน่าไว้วางใจไว้ 9 ประการ ดังนี้ 1) เป็นคนน่าเชื่อถือ (They are Authentic) 2) มีความ
สม่ าเสมอคงเส้นคงวา (They are Consistent) 3) มีความซื่อสัตย์ (They have Integrity) 4) มี
ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น (They are Compassionate) 5) เป็นคนใจดี (They are Kind) 6) เป็นคน
มี ไหวพริบ/ เฉลียวฉลาด (They are Resourceful) 7) เป็นผู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี  (They Are 
Connectors) 8) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (They are Humble) 9) เป็นคนที่สร้างประโยชน์เพ่ือคน
อ่ืนเสมอ (They are Available)  

   8)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Schwieters 
 Schwieters (2015) เป็นผู้น าระดับโลกด้านผู้บริ โภคและสินค้าและบริการ

อุตสาหกรรม Pwc เยอรมนี ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างความไว้วางใจ (To Rebuild Trust) โดย
กล่าวว่าคนที่จะได้รับความไว้วางใจต้องมีสามสิ่ งดังนี้  1) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
(Legitimacy) 2) เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ (Effectiveness) 3) มีความโปร่งใส (Transparency) 

   9)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Jones 
 Jones (2016) กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ เขาได้ศึกษา

พฤติกรรมของมนุษย์พบว่าองค์ประกอบที่มีบทบาทของความน่าไว้วางใจมีหกองค์ประกอบด้วยกัน 
(The 6 Elements of Trust) คือ 1) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) มีความเห็นที่สอดคล้อง
ตรงกัน (Congruence) 3) ได้รับการยอมรับ (Acceptance) 4) มีความใจกว้าง (Openness) 5) มี
ความรับผิดชอบ (Responsibility) 6) มีความซื่อสัตย์ (Honesty) 

 

http://www.success.com/profile/cynthia-bazin
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    10)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของRigby  
    Rigby (2016) เป็นผู้อ านวยการสร้างบุคลิกภาพและผู้ฝึกอบรม ด้านบุคลิกภาพใน
อังกฤษและตะวันออกกลาง ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในรัฐดูไบในฐานะผู้ฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงและเป็นวิทยากรการประชุมและใช้ NLP ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา เขา
ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของผู้ที่มีความไว้วางใจไว้  4 องค์ประกอบ ดังนี้  (Four Essential 
Components of Trust)  1) มีความซื้ อสั ตย์  (Integrity) 2) มีความมุ่ งมั่นตั้ ง ใจ (Intent) 3) มี
ความสามารถ (Capabilities) 4) มีศักยภาพในการท าให้ส าเร็จ (Results) 

   11)  องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Popcak  
   Popcak (2016) เป็นนักเขียนและพิธีกรของ More2Life Radio และผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการให้ค าปรึกษาแบบอภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความ
ผิดปกติทางอารมณ์ (ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวล) และปัญหาการแต่งงานและครอบครัว เขาได้
กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่น่าไว้วางใจไว้ 4 ประการ คือ (The 4 Traits of Trustworthy People) 
1) มีความสามารถ (Ability) 2) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) 3) มีความเมตตากรุณา (Benevolence) 
4) มีความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา (Consistency) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ มีความ
น่าไว้วางใจ (Trust) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 11 แหล่งดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบที่นักวิชาการได้เสนอไว้นั้น แม้จะระบุชื่อที่แตกต่างกัน แต่มี
ความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความเหมาะสม  
ผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มที่เป็นกลาง 
(Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน 
และน ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
 1.  มีความสามารถ (Ability) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน  ดังนี้  1) มี
ความสามารถ 2) มีความสามารถ 3) มีความสามารถ 4) มีความสามารถ 5) มีความสามารถ  6) 
ความสามารถ 7) มีความสามารถ 
 2.  มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีความ
น่าเชื่อถือ 2) มีความน่าเชื่อถือ 3) ความน่าเชื่อถือ 4) มีความน่าเชื่อถือ 5) มีความน่าเชื่อถือ 6) เป็น
คนน่าเชื่อถือ 7) มีความน่าเชื่อถือ 
 3.  มีความซ่ือสัตย์ (Integrity) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่ยึด
มั่นความถูกต้องชอบธรรม 2) มีความซื่อสัตย์ 3) มีความซื่อสัตย์ 4) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
5) มีความซื่อสัตย์ 6) มีความซื่อสัตย์ 7) มีความซื่อสัตย์ 
 4.  มีความคงเส้นคงวา (Consistency) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
มีความคงเส้นคงวา 2) มีความสม่ าเสมอคงเส้นคงวา 3) มีความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา 
 5.  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
ความเห็นอกเห็นใจ 2) มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น 3) มีความเมตตากรุณา 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน

https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/PID/13567/authorid/1176/Default.aspx?AuthorName=Dr.GregoryK.Popcak
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ตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1)-(11) แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ          

แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.4  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” 
 

องค์ประกอบของมีความน่าไว้วางใจ (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

รว
ม 

1. มีความสามารถ (Ability)            7 
2. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)            7 
3. มีความซื่อสัตย์ (Integrity)            7 
4. มีความคงเส้นคงวา (Consistency)            3 
5. มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)            3 
6. มีความเห็นที่สอดคล้องกัน (Congruence)            2 
7. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ (Acceptance)            2 
8. เป็นคนใจกว้าง (Openness)            2 
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี (Connectors)            2 
10. มีความเป็นตัวของตัวเอง (Self-Orientation)            2 
11. มีการสื่อสารที่ดี (Communication)            2 
12. มีความหนักแน่นเข้มแข็ง (Strength)            1 
13. มีความสามารถสร้างแรงจูงใจ (Motive)            1 
14. เป็นคนใจดี (Kind)            1 
15. เฉลียวฉลาด (Resourceful)            1 
16. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble)            1 
17. ท าประโยชน์ให้คนอ่ืนเสมอ (Available)            1 
18. เป็นคนท่ีมีคุณภาพ (Effectiveness)            1 
19. มีความโปร่งใส (Transparency)            1 
20. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)            1 
21. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Intent)            1 
22. มีศักยภาพในการท าให้ส าเร็จ (Results)            1 

รวม 4 4 4 5 4 3 9 3 6 4 4 50 
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 จากตารางที่2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีความน่าไว้วางใจ  พบว่า มี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 22 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 7 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 มีความสามารถ (Ability) 
องค์ประกอบที่ 2 มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
องค์ประกอบที่ 3 มีความซื่อสัตย์ (Integrity) 

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจประกอบ
ได้ ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ  “มีความน่าไว้วางใจ” 
 

จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ มีองค์ประกอบ ที่ได้จาก การ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความสามารถ 2) มีความน่าเชื่อถือ 3) 
มีความซื่อสัตย์ 

  2.2.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” 
(Trust) 
   2.2.4.1  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความสามารถ” (Ability) 

   สมศักดิ์ ดลประสิทธิ (2549) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารการศึกษาจะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความรู้ทักษะและความประพฤติที่
จ าเป็นต่อการท างานให้ส าเร็จตามบทบาทหน้าที่ที่ รับผิดชอบ สมรรถนะ Competency มี
ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของงาน (Result) 

   สุจินต์ ชินโสม (2549) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง การกระท าการใด ๆ 
หรือการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์อันเกิดจากการ
เรียนรู้ การศึกษา และความสามารถส่วนตัวแต่ละบุคคลเป็นองค์ประกอบเพ่ือผสมผสานให้เกิดผลที่
ต้องการได ้

มีความสามารถ (Ability) 

มีความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

มีความซื่อสตัย์ (Integrity) 

มีความน่าไว้วางใจ 
(Trust) 



35 

   นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2550) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง เป็นพฤติกรรม
เชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถท้ังหมดของบุคคลที่สะท้อนหรือปรากฏออกมาในรูปของ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมการท างานในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เยี่ยมที่องค์กรต้องการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และตามแผนที่  วางไว้โดย
สมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากความรู้ทักษะความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนได้แก่ วิธีคิด 
อุปนิสัยและแรงจูงใจโดยที่พฤติกรรมนั้นจะต้องแสดงออกมาให้เห็นได้ โดยการวัดหรือประเมินได้ และ
รวมถึงความสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ 

   กรกันยา เพ็งผลา (2555) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงถึงความช านาญในการใช้ความรู้ ทักษะ สติปัญญาในการปฏิบัติงาน หรือกระท า 
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากบุคคลได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ หรือการอบรม
พัฒนาตนเอง และ แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเหมาะสม ในการกระท าหรือแก้ปัญหาในการท างาน
ตามบทบาทหน้าที่ ของตน 

   Robbins (1993, อ้างถึ ง ใน ณัฏฐ พันธ์  เขจรนันทน์ , 2551) ให้นิยามของ มี
ความสามารถว่า หมายถึง สมรรถภาพของบุคคลซึ่งสามารถที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ได้เป็นผลส าเร็จ” ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมามีคุณลักษณะและความสามารถที่ไม่เท่ากัน 
องค์กร จึงควรเข้าใจธรรมชาติและหาวิธีดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้แสดงออกมาในการ
ท างาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 Kaiser and Rudolph (1996) ได้ให้ความหมายความสามารถ คือ ความสามารถใน
การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติ 

   Kelly-Thomas (1998) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง ความพร้อมที่จะ
เรียน ศักยภาพ ประวัติในการเรียนของบุคคล ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ด้านศักยภาพใน
การเรียนรู้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกบระดับพัฒนาการหรือวุฒิภาวะ ประการต่อมาความสามารถและ
สมรรถภาพของร่างกาย (รวมทั้งศักยภาพทางด้านประสาท กล้ามเนื้อและสติปัญญาและอีกหลาย
ประการคือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ค่านิยม การมองตนเอง และจินตนาการ เป็นต้น) และ
ประการสุดท้ายคือการเรียนรู้ที่ผ่านมาหรือพ้ืนฐานรวมทั้งหลักการที่มีอยู่ 

 จากนิยามของมีความสามารถ (Ability) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความสามารถ (Ability) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง 
สมรรถภาพและความช านาญของบุคคลซึ่งสามารถที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในการท า
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือธุรกรรมใด ๆ โดยใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะให้งาน
นั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ตามที่ตั้งใจไว้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
บ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) มีสมรรถภาพที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 2) ใช้
ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะเพ่ือให้งานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 3) มีความช านาญในการ
ปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย 
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   2.2.4.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความน่าเชื่อถือ” (Trust) 
   Moorman, Zaltman, and Deshpand (1992) ให้นิยามของมีความน่าเชื่อถือว่า

หมายถึง เป็นการเจตนาแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อถือไว้วางใจที่มีต่อผู้ที่มี  ส่วนร่วมซึ่งเกิด
จากการที่ผู้ที่ไว้วางใจไม่สามารถพ่ึงพาหรือช่วยเหลือตัวเองหรือขาดความรู้ 

   Sztompka (1999) ให้นิยามของมีความน่าเชื่อถือว่า หมายถึง “การพนันหรือการ
คาดเดา (Bet) ต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของผู้อ่ืนในอนาคต” และกล่าวว่าความเชื่อถือไว้วางใจ
ประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่ความสม่ าเสมอ (Regularity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) การเป็นตัวแทน (Representativeness) ความยุติธรรม (Fairness) ความพร้อม
รับผิดชอบ (Accountability) และความเมตตากรุณา (Benevolence) 
   Thom, Hall, and Pawlson (2004) ให้นิยามความเชื่อถือไว้วางใจไว้ว่าการเต็มใจ
หรือยินยอมให้ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจท าในสิ่งที่ผู้ที่เชื่อถือไว้วางใจสามารถช่วยเหลือตนเองหรือ
ท าเองได ้

   Morgan and Hunt (2015) ให้นิยามของมีความน่าเชื่อถือว่า หมายถึง การเป็นคน
ที่คนอ่ืนสามารถจะเชื่อได้ ความเป็นคนที่เชื่อได้ จะน ามาซึ่งความไว้วางใจ และความไว้วางใจนี้เองที่
ท าให้คน ๆ นั้น ประสบความส าเร็จ ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน อะไรบ้างที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นคน
น่าเชื่อถือ ซึ่งพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีความน่าเชื่อถือ คือ ความคงเส้น คงวา รักษาค ามั่นสัญญา 
ค าพูดเหล่านี้ดูจะมีเหตุผล คาดการณ์อุปสรรคล่วงหน้าได้ พัฒนาความรู้และความช านาญอยู่เสมอ 

 จากบทความเรื่อง ถอดรหัสการสร้างความไว้วางใจในงานบริการ (2557) ได้กล่าวถึงนิยาม
ของมีความน่าเชื่อถือว่า หมายถึง สถานภาพที่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเรา ที่ท างานร่วมกับ
คนอ่ืน ๆ เป็นพฤติกรรมที่ดี ที่เราสะสมไว้ทุก ๆ วัน เป็นเวลายาวนาน จากอดีตถึงปัจจุบัน การจะมี
ความน่าเชื่อถือนั้น คือ การมีพฤติกรรมในการท างานหลายอย่างรวม ๆ กันซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรม
ที่มีความน่าเชื่อถือได้ดังนี้ 1) เมื่อมีใครถามปัญหาเรามักจะตอบได้อย่างถูกต้อง 2) วางตัวเหมาะสมทุก
สถานการณ์ และมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ดีอยู่เสมอ 3) เป็นคนเปิดเผย จริงใจ จนผู้คนเขาวางใจได้ 4) มี
จิตใจเป็นกลางไม่ล าเอียง 5) มี Team Spirit มีจิตใจช่วยเหลือผู้อ่ืน รักหมู่คณะ 6) เคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 7) ยอมรับความจริงเสมอ 8) มีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) 

จากนิยามของมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า 
หมายถึง บุคคลที่มีความคงเส้นคงวา รักษาค ามั่นสัญญา วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เป็นคน
เปิดเผย จริงใจ สามารถเป็น ที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนในองค์กร ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาความรู้ ความช านาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่ง
นิยามเชิงปฏิบัติ ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความคงเส้น
คงวา รักษาค ามั่นสัญญา 2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 3) เป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืน
ในองค์กร 4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 6) มีการพัฒนา
ความรู้ ความช านาญของตนเอง 
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   2.2.4.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความซ่ือสัตย์” (Reliability) 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง การ
ประพฤติตนตรงความเป็นจริง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม พูดแต่ความเป็นจริงปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 
ไม่ใช้เล่ห์กลไม่โลภ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนอย่างเต็มท่ี 

   รสิตา กุดแถลง (2550) ได้อธิบายลักษณะของความซื่อสัตย์ ไว้ว่า บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความซื่อตรง 2) มีความนับถือตนเอง 3) ไม่หลอกลวงตนเอง 4) เป็นผู้
ที่มีความละอายต่อการกระท าผิด 5) ไม่คิดคดต่อผู้อ่ืน 6) ไม่ลักขโมย 7) ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
อย่างตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 8) รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 9) รักษา
กฎระเบียบของสังคมและหน่วยงานไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและ
สังคม 

   กฤติพงศ์ บุญรงค์ (2550) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง การประพฤติอย่าง
เหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริงเช่นตรงต่อหน้าที่ตรงต่อค าพูดตรงต่อกฎเกณฑ์ปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมาอย่างเหมาะสมทั้งทางกายวาจาใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง  

   พระมหาแสงอรุณ กฎมัจฉา (2551) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง การประพฤติ
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ การตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
ประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงกับความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อตนเอง บุคคล 
หน้าที่หรือส่วนรวม และมีความส าคัญของความ ซื่อสัตย์ต่อไป 

   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องเหมาะสม ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งกาย วาจา ใจ 

   พวงพันธ์ โพธิ์ศรี (2555) ให้นิยามของความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การกระท าหรือ
การแสดงพฤติกรรมที่เป็นจริงทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน มีความ   ถูกต้อง ดีงาม 
ตามหลักศีลธรรม 

   ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2558) ให้นิยามของความซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรง
ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

   สุวิชชา ตรีพรหม (2559) คุณลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตรงตามความเป็นจริง การไม่โลภในสิ่งของผู้อ่ืน การ
พูดความจริง ไม่หลอกลวง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของ ความ
ซื่อสัตย์ ด้านการประพฤติ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ด้านการปฏิบัติตนตรงตามความเป็นจริง ด้านการไม่
โลภในของผู้อื่น ด้านการพูด ความจริง 

 จากนิยามของความซื่อสัตย์ (Integrity) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความซื่อสัตย์ (Integrity) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง 
การแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและความเคารพต่อผู้อ่ืนไม่เอนเอียง ไม่มี  เล่ห์เหลี่ยม มีความ
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จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่
ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ถูกต้อง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ความ
เคารพในตนเองและความเคารพต่อผู้อ่ืน 2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 3) ไม่ใช้ เล่ห์กล คดโกง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 4) ไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม 5) รับรู้หน้าที่ของตนเอง 6) ปฏิบัติอย่างหน้าที่อย่าง
เต็มที่และถูกต้อง 

 ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ
“มีความน่าไว้วางใจ” (Trust) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) มีความสามารถ (Ability) 2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3) มีความ
ซื่อสัตย์ (Integrity) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ ดัง
ตารางที่ 2.5 

 
ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
1. มีความสามารถ  

(Ability) 
สมรรถภาพและความช านาญของบุคคล
ซึ่งสามารถที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในการท าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือธุรกรรมใด ๆ โดยใช้
ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมี
สมรรถนะให้งานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปได้ ตามที่ตั้งใจไว้ตามวัตถุประสงค์ 

1) มีสมรรถภาพที่จะท าภารกิจ
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ  
2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ 
ความมีสมรรถนะ เพ่ือให้งาน
นั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง  
3) มีความช านาญในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับมอบหมาย 

2. มีความน่าเชื่อถือ 
    (Reliability) 

คนที่สามารถที่จะ ได้รับความไว้วางใจ
จะประพฤติในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี แม้ว่างานนั้นจะหนักหรือ
บุคคลที่สามารถคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานได้ 

1) มีความคงเส้นคงวา รักษา
ค าม่ันสัญญา 
2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมใน
ทุกสถานการณ์  
3) เป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนใน
องค์กร  
4) ได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่  
5) ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล  
6) มีการพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญของตนเอง 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
3. มีความซื่อสัตย์  
   (Integrity) 

การแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อ่ืน ไม่เอนเอียง ไม่
มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ไม่ท าในสิ่งที่
ผิดศีลธรรมมีความประพฤติตรง ทั้งต่อ
หน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์
กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้
หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่
ถูกต้อง 

1) แสดงออกถึงความเคารพใน
ตนเองและความเคารพต่อผู้อ่ืน 
2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 
3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
4) ไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม  
5) รบัรู้หน้าที่ของตนเอง  
6) ปฏิบัติอย่างหน้าที่อย่าง
เต็มที่และถูกต้อง 

 
 2.2.5  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีความ

กระตือรือร้น” (Enthusiasm) 
  2.2.5.1  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) 

   1)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะ Central 
 Central (2001) ได้กล่ าวถึ งพฤติกรรมของครูผู้ สอนที่มีความกระตือรือร้น

(Enthusiastic Teacher Behaviors) พบว่าพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นสามารถอธิบาย
เป็นกลุ่มพฤติกรรมทางวาจาและอวัจนภาษา ซึ่งถ่ายทอดทัศนคติด้านในของครูให้กับนักเรียน 
นักเรียนที่จะรับรู้ทัศนคติของครูนี้และจะสามารถที่จะตอบสนองในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
พฤติกรรมดังกล่าวคือ 1) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นจะใช้น้ าเสียงได้ดีมีความน่าสนใจ (Vary Your 
Speaking Voice) 2) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นจะใช้ภาษากายในการจ าลองสาธิตในการเรียน
โดยมี การสื่อสารได้อย่างมากมาย (Body Language) 3) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นจะมีใบหน้า
ที่แช่มชื่นเบิกบานบ่งบอกถึงความสุข (Facial Expression) 4) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นจะให้
ก าลังใจและกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเสมอ (Encouragement) 5) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นจะ
ให้ ค าเสนอแนะแก่ผู้เรียนเสมอ (Feedback) 6) ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นดวงตาจะสะท้อน 
ความตื่นเต้นมีพลังในการเรียนการสอน (Eyes Mirror the Excitement in Your Teaching) 

   2)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Russell 
 Russell (2008) ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง Enthusiastic Educational 

Leadership ได้ด าเนินการส ารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมผู้น าด้าน
การศึกษา โดยการการสัมภาษณ์ผู้น าที่ประสบความส าเร็จในการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่รวบรวมน าไปสู่
ข้อสรุปที่ว่า ความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการท างานมีความสัมพันธ์กับลักษณะความเป็นผู้น า
ผลการศึกษาพบว่าผู้น าที่ความกระตือรือร้นจะมีลักษณะในการท างานดังนี้  1) ผู้น าที่ความ
กระตือรือร้นจะมีลักษณะในการท างานจะพยายามที่จะบรรลุความคืบหน้าผ่านการท างานร่วมกัน 
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(Seek to Achieve Progress Through Collaboration) 2) ผู้น าที่ความกระตือรือร้นจะมีลักษณะ
การท างานที่แสดงถึงจริยธรรมในการท างานอย่างแข็งแกร่ง (Exhibit A Strong Work Ethic) 3) ผู้น า
ที่ความกระตือรือร้นจะ มีลักษณะในการท างานโดยชี้แจงการท างานตัวเองและคนอ่ืน ๆ ถึงวิธีการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับภารกิจ (Clarify for Themselves and Others How the 
Organizational) 

   3)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Parker 
 Parker (2010) ศาสตราจารย์กิตติคุณ (ฟิสิกส์) ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอดาโฮ เขา

เป็นผู้เขียนหนังสือ 25 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, การเขียนและการฟังเพลง เขาได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความกระตือรือร้น (Characteristics of an Enthusiastic Person) ดังนี้ 1) 
มีความรักในสิ่งที่เขาท า (Has a Passion for What he Does) 2) เป็นผู้มีรอยยิ้มและเปี่ยมด้วย
ความสุขตลอดเวลา (He is Smiling and Appears Happy Most of the Time) 3) มีความมั่นใจใน
ตัวเอง (Self-Confident) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไร
ที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเป้าหมาย 4) มีความทุ่มเทในการท างานสูง (Highly Dedicated) 5) มี
แผนการส าหรับอนาคต (Plans for the Future) 6) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ (Love to Try New 
Things) 7) คนที่มีความกระตือรือร้นจะยอมรับสิ่งที่ท าเพ่ือท าให้ดีขึ้น (Enthusiastic People Get 
Things Done-Usually Much Faster and Better) 8) บุคคลที่มีความกระตือรือร้นจะมีการสื่อสาร 
ที่ดี (Enthusiastic People are Usually Good Communicators) 
   4)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Bursey 

Bursey (2011) Bursey เ ป็ น ต า ร ว จนั ก สื บ ในลอนดอน  33 ปี แ ล ะขณะนี้
ผู้ประกอบการตลาดเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จนักการตลาดอินเทอร์เน็ตและส านักพิมพ์เขาได้
กล่าวถึง 5 ลักษณะผู้ที่มีความกระตือรือร้น (5 Attributes Enthusiastic People Share) ดังนี้ 
1) ปลดปล่อยก าลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างาน (Radiate Great Energy) 2) แสดงความ
เชื่อมั่นในตัวเองเสมอ (Display Supreme Confidence) 3) แสดงความเป็นผู้น าที่โดดเด่น (Show 
Outstanding Leadership) 4) มีความรักและปรารถนาในสิ่งที่ท า (Passion and Desire) 5) มี
ทักษะการสื่อสารที่ดี (Good Communication Skills) 

   5)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Angelou 
Angelou (2012) ได้กล่ าวถึ ง  6  ลักษณะผู้ ที่ มีความกระตือรือร้น  (The Six 

Characteristics of Enthusiastic People) ดังนี้ 1) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะมีพลังอ านาจที่สื่อถึง
คนอ่ืน (Enthusiastic People Radiate Energy) 2) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะอยากรู้อยากเห็น และ
มีความสนใจ (Enthusiastic People are Curious and Interested) 3) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะมี
จุดเน้นที่ดี (Enthusiastic People Focus on the Good) 4) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะมีอารมณ์ขัน 
หัวเราะบ่อย (Enthusiastic People Feel Deeply and Laugh Often) 5) ผู้ที่มีความกระตือรือร้น
จะท าในสิ่งที่พวกเขารักมีความรักและหลงใหลสิ่งที่ท า (Enthusiastic People Do Something 
They Love) 6) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืนเพ่ือตอบตอบสนอง
วัตถุประสงค์ (Enthusiastic People Serve a Greater Purpose) 
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   6)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Marcdante 

Marcdante (2013) ได้กล่าวถึง 6 ลักษณะของคนที่มีความกระตือรือร้นสูง (Six 
Characteristics of Highly Enthusiastic People) ดังนี้  1) มีพลังงานพัฒนาศักยภาพในตนเอง 
(Radiate Energy) 2) มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในชีวิต (Are Curious and Interested in 
Life) 3) มีจุดเน้นที่ดี (Are Focused on the Good) 4) มีความรู้สึกเบิกบานอยู่ เสมอ (Feeling 
Merry Often) 5) รักในสิ่งที่ท า (Have Something They Love Doing) 6) ปรารถนาวัตถุประสงค์
มากกว่าตัวเอง (Serve a Greater Purpose than Themselves) 
   7)  องค์ประกอบของ“มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Workventure 

 จากเว็บไซด์ Workventure (2015) เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการหางานได้เขียนเรื่อง 
Enthusiasm for the New Date กล่าวว่าหากทุกคนต้องการความส าเร็จในการท าสิ่งที่ส าคัญต่าง ๆ 
สิ่งที่จ าเป็นต้องมีคือความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นนั้นมีพลังที่สามารถท าให้ผู้คนรอบข้าง
สามารถสัมผัสได้ ส าหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้านั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) รักในสิ่งที่
คุณท า (Love What You Do) 2) รู้คุณค่าในสรรพสิ่ง (Know the Value) 3) มองในแง่ดี (Optimistic) 
4) เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น (A Pioneer) 5) มีเหตุผล (Realistic) 6) มีความอยากรู้
อยากเห็นและมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Be Inquisitive and Personal Development) 
   8)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Hopkin 

 Hopkin (2016) ได้เขียนเรื่อง Leadership and Enthusiasm เขากล่าวว่าผู้น าที่จะ
ประสบความส าเร็จที่สามารถน าพาองค์กรไปยังเป้าได้ส าเร็จ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือความ
กระตือรือร้น เขาได้แนะวิธีที่จะท าให้องค์กรมีความกระกระตือรือร้นดังนี้ 1) สร้างวิสัยทัศน์ (Create 
The Vision) ผู้น าที่สร้างความกระตือรือร้นต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะน าองค์ไปยังทิศทางเป้าหมายเพ่ือให้
ทีมงานมีความทะเยอทะยานไปยังเป้าหมายขององค์การ 2) ผู้น าเป็นผู้ที่เห็นภาพใหญ่ส าหรับองค์กร  
ไม่ควรเก็บไว้กับตัวเองควรแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่จะไปสู่ความส าเร็จ โดยสื่อสารทางค าพูดและการกระท า
ของผู้น า ให้พวกเขารู้สึกความรักในตัวของผู้น า (Share Your Optimism) 3) สร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความกระตือรือร้น (Build a Culture of Enthusiasm) ทัศนคติของผู้น าจะเป็นวัฒนธรรมของ
ความส าเร็จ โดยการพัฒนาทีมและให้โอกาสทีมที่สร้างความส าเร็จ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ 
   9)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Lint 

  Lint (2016) ได้กล่าวถึง Nine Characteristics of Enthusiastic People.ดังนี้ 
1) ผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง (Enthusiasm is the Confidence) 
2) เป็นผู้มีแรงผลักดันเป็นพิเศษ (This Person Possesses a Special Driving Force) 3) ผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นเลือกที่จะท าในทางเลือกที่ง่ายก่อนเสมอ (This Person Easily Makes Choices)  
4) เป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง (He Dares to Take Risks) 5) เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่น่ามหัศจรรย์ (He 
Possesses an Extraordinary Creativity) 6) เป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ซ้อนเร้นอยู่ (This Person has a 
Mysterious Charisma) 7) เป็นผู้ที่มีความเชื่อม่ันศรัทธาในสิ่งที่ท า (He has an Unwavering Faith) 
8) เป็นผู้มีการแสดงออกถึงการอุทิศตนความเสียสละสูง (This Person Exhibits a High Level of 



42 

Dedication) 9) เป็นผู้ใช้ประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะด าเนินการบรรลุเพ่ือตามภารกิจ 
(He is Original in his Approach and Experiences Total Freedom while Fulfilling his Mission) 
   10)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ I Need 
Motivation 
   จากเว็บไซต์ I Need Motivation (2017) ได้กล่าวว่าความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งหากต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ซึ่งเขาได้กล่าวถึงเรื่อง 10 Ways to Have 
Amazing Enthusiasm ที่จะน าไปสู่ความกระตือรือร้น ไว้ดั งนี้  1) มีความรักในสิ่ งที่ท า  (Be 
Passionate) 2) แสดงความกตัญญูหรือขอบคุณกับงานที่ท า (Be Grateful) 3) มีความภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ท า (Be Proud) 4) แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ (Be Creative) 5) ทุ่มเทท างานแบบเชิงรุก มี
ความสุขกับการท างาน (Be Proactive) 6) มีเหตุมีผลรักษาความเหมาะสม (Be Reasonable) 7) มี
ความอดทนอดกลั้น (Be Patient) 8) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Be Enlightened) 9) อยากรู้
อยากเห็นปรับปรุงพัฒนาตนเองเสมอ (Be Inquisitive) 10) มีความขะมักเขม้น (Be Positive) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ มีความ
กระตือรือร้น (Enthusiasm) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบที่นักวิชาการได้เสนอไว้นั้น แม้จะระบุชื่อที่แตกต่างกัน แต่มี
ความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความเหมาะสม  
ผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มที่เป็นกลาง 
(Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน 
และน ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
 1. รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มี
ความรักในสิ่งที่เขาท า 2) มีความรักและปรารถนาในสิ่งที่ท า 3) มีความรักและหลงใหลในสิ่งที่ คุณท า 
4) รักในสิ่งที่ท า 5) รักในสิ่งที่ท า 6) มีความเชื่อม่ันและศรัทธาในสิ่งที่ท า 7) มีความรักในสิ่งที่ท า 

2. มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ 2) อยากรู้อยากเห็น และมีความสนใจ 3) มีความอยากรู้ อยากเห็นและสนใจ
ในชีวิต 4) มีความอยากรู้อยากเห็นและมีการพัฒนาตัวเอง 5) อยากรู้อยากเห็นปรับปรุงพัฒนาตนเอง
เสมอ 

3. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Development) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีพลังอ านาจที่สื่อถึงคนอ่ืน 2) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 3) ปลดปล่อยก าลัง
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างาน 4) มีแรงผลักดันพิเศษ 5) ดวงตาจะสะท้อนความตื่นเต้นมีพลัง
ในการเรียนการสอน 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ความคิดสร้างสรรค์ 2) สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 

5. เบิกบาน (Feeling Merry Often) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
รอยยิ้มท่ีเปรี่ยมด้วยความสุข 2) เบิกบาน 3) แช่มชื่นเบิกบาน 
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 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 3 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 
หมายเหตุ: ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1)-(10) แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ        
แหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.6  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” 
 

องค์ประกอบของมีความกระตือรือร้น (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

1. รักในสิ่งท่ีท า (Be Passionate)           7 
2. มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)           5 
3. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 
     (Self-Development) 

          5 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)           3 
5. เบิกบาน (Feeling Merry Often)           3 
4. มั่นใจใจตนเอง (Self-Confident)           3 
5. อุทิศตนเสียสละ (Exhibits Dedication)           2 
6. มีการสื่อสารที่ดี (Good Communicators)           2 
9. มีจุดเน้นที่ดี (Focus on the Good)           2 
10. มีเหตุมผีลรักษาความเหมาะสม 
     (Be Reasonable) 

  

 

 

 

   
 

 1 

11. มีความทุ่มเทในการท างานสูง  
     (Highly Dedicated)  

          1 

12. มีอารมณ์ขัน (Feel Deeply and Laugh  
     Often) 

          1 

13. ใช้ทางเลือกที่ง่ายก่อนเสมอ  
     (Easily Makes Choices) 

          1 

14. กล้าเสี่ยง (Take Risks)           1 
15. มีพรสวรรค์ซ่อนอยู่  (Has a Mysterious 
Charisma) 

          1 

16. ใช้ประสบการณ์ในการท างาน   
     (Experiences While Fulfilling) 

          1 

17. มีการวางแผนส าหรับอนาคต (Plans for  
     the Future) 

          1 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมีความกระตือรือร้น (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

18. ยอมรับสิ่งที่ท าเพื่อให้ดียิ่งขึ้น  
     (Get Things Done Better) 

          1 

19. ใช้ภาษากายในการสื่อสาร  
     (Body Language) 

          1 

20. รู้คณุค่าของสรรพสิ่ง (Know the Value)           1 
21. ปารถนาวัตถมุากกว่าตนเอง (Serve a  
     Greater Purpose Than Themselves)      

  

   

1 

22. แสดงความเป็นผู้น าท่ีโดดเด่น  
     (Show Outstanding Leadership)    

 

 

  

   

1 

23. ท างานร่วมกับคนอ่ืน (Seek to Achieve  
     Progress Through Collaboration)  

 

 

 

 

  

   

1 

24. ให้ข้อเสนอแนะคนอ่ืน (Feedback)           1 
25. มีจรยิธรรมในการท างาน (Exhibit a  
     Strong Work Ethic) 

  

 

 
 

  

   

1 

26. ช้ีแจงการท างานของตนเอง (Clarify for  
     Themselves and Others) 

  

 

 
 

  

   

1 

27. มีวิสัยทัศน์การท างานท่ีดี (Good Vision)           1 
28. แบ่งปันสิ่งท่ีดี (Share Your Optimism)           1 
29. สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี (Build a  
     Culture of Enthusiasm) 

  

 

 

 

   
  

1 

30. กระตุ้นแรงจูงใจ (Encouragement)           1 
31. มีความอดทนอดกลั้น (Be Patient)           1 
32. มีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีท า (Be Proud)           1 
33. มีความเขมักเขม้น (Be Positive)           1 
34. ท างานเชิงรุก (Be Proactive)           1 
35. มีความความกตัญญู (Be Grateful)           1 
36. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ 
     (Be Enlightened) 

  

 

 

 

   

 

 1 

37. มองในแง่ดี (Optimistic)           1 
38. ใช้น้ าเสียงได้ดีมคีวามน่าสนใจ  
     (Vary Your Speaking Voice) 

  

 

 

 

   

 

 1 

รวม 6 3 8 5 6 6 6 3 9 10 60 

 
 จากตารางที่2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีความกระตือรือร้น พบว่า มี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  Framework) จ านวน 38 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
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ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็น
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) 

องค์ประกอบที่ 2 มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
องค์ประกอบที่ 3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Development) 

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมีความกระตือรือร้นได้ดังภาพที่ 
2.4 
 

 

 
ภาพที ่2.4  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” 

 
 จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้นองค์ประกอบ ที่ได้จาก                          
การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความสุขในสิ่งที่ท า 2) มีความอยาก
รู้อยากเห็น 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 

  2.2.5.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีความ
กระตือรือร้น” (Enthusiasm) 
   1)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “รักในสิ่งท่ีท า” (Be Passionate) 

 จรรยา ดาสา (2552) ให้นิยามของรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง การสร้างความรักในที่
ท างานถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ ท าให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่น 
เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความรักจะเป็นการเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นความรักในที่
ท างานได้แก่ การสนุกกับสิ่งที่ตัวเองท าการได้ท างานที่ดีและภูมิใจกับงานที่ตนท าได้ท างานร่วมกับคน
ดี ๆ รู้ว่างานที่ตนเองท านั้นมีความส าคัญ การที่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เราท า การมีความรับผิดชอบ
ต่อ งานที่ท า ความรู้สึกสนุก มีความสุขในที่ท างาน และมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลัง 
ในการท างาน 

รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) 

มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  
(Self-Development) 

มีความกระตือรือร้น
(Enthusiasm) 
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 สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554) ให้นิยามของรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง จงรักในสิ่งที่ท า 
จงท าให้สิ่งที่ตนเองรัก มากกว่าการท างานเพ่ือเห็นแก่เงินจ านวนมาก ถ้าหากท่านท าให้สิ่งที่รักจน
ประสบความส าเร็จ ขยายความเรื่องของใจรักในงานว่ามีประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) คนที่มีใจรักในงานที่
ตนเองท า มีใจรักในงานที่ตนเองท า 2) คนที่มีใจรักในงานที่ตนเองท า จะเกิดความรู้สึกอยากท า มี
ความขยันขันแข็ง ท างานนั้นด้วยความสนุกสนาน เกิดความกระตือรือร้นในงานที่ตนเองท า 3) คนที่มี
ใจรักในงานที่ตนเองท างานนั้นจะช่วยเพิ่มพูนพลังใจ ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี แจ่มใส อยู่เสมอ  
4) คนที่มีใจรักในงานที่ตนเองท า มักสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เช่น สองพ่ีคนตระกูล
ไรต์ ประดิษฐ์เครื่องบินล าแรกของโลกได้  

 Manion (2003) ให้นิยามของรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง เป็นการแสดงอารมณ์ใน
ทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความคิดสร้างสรรค์ 
การตัดสินใจที่ดี สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์กรสูง 

   Warr (2007) ให้นิยามของรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง ความรักในการท างานเป็น
ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท างานประกอบด้วยความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน และ
ความ กระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 1) ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่เกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการ
ท างาน 2) ความพึงพอในในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิด ความรู้สึก
เพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน  3) ความ
กระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยาก
ท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาในการท างาน 

   Fisher (2010) ให้นิยามของรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง มองความรักในการท างานต่าง
ออกไปไม่ได้มองแค่เพียงอารมณ์สูงสุดที่จะท าให้สนุกสนาน หรือตื่นเต้นแต่ให้ความส าคัญกับ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ก าลังท างานโดยให้ความเห็นว่าความรักในการท างานไม่ได้เป็นเพียง จุด
สุดท้าย หรือเป้าหมายสุดท้ายในการท างานเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ได้รับความสุขท่ีจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ในการท างาน 

   Makikangas, Feldt, and Kinnunen (2007) ให้นิยามรักในสิ่งที่ท าว่า หมายถึง 
ความรักเป็นการมองในภาพกว้างของคุณภาพของประสบการณ์และการท างานของจิตใจของบุคลากร
ในขณะท างานอย่างมีความสุขในมุมมองของความสุขสบาย (Hedonic Component) ที่ค านึงถึง
ประสบการณ์ความเพลิดเพลินของตัวบุคคลผู้นั้น หรือความสมดุลของความรู้สึกด้านบวกมากกว่า
ความรู้สึกด้านลบเป็นการตัดสินความรู้สึกโดยบุคคลผู้นั้น เกี่ยวกับตัวเองที่มีความรักความสัมพันธ์กับ
การท างาน 

 จากนิยามของรักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของรักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า 
หมายถึง การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานมี
ความรื่นรมย์ในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับงาน 



47 

และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการท างานมีความพึงพอในในงานและมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน มีความตื่นตัวท างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน ซ่ึง
นิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) การแสดง
อารมณ์ในทางบวก 2) เกิดความรักในงาน 3) มีความพึงพอใจในงาน 4) มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 5) มีความตื่นตัวท างาน 6) มีชีวิตชีวาในการท างาน 
   2)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความอยากรู้อยากเห็น” (Curiosity) 

Mendler (2017) ให้นิยามของมีความอยากรู้อยากเห็นว่า หมายถึง ความปรารถนา
ที่จะเรียนรู้หรือรู้อะไรบางอย่าง การค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดใจให้กับความ
เป็นไปได้และความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ท า ความอยากรู้เกี่ยวกับการส ารวจคือมีเหตุผล ความอยากรู้อยาก
เห็นเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้เพราะเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจ 

Manguel (2015) ให้นิยามของมีความอยากรู้อยากเห็นว่าหมายถึง เป็นอารมณ์
อย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรม เช่น การส ารวจ การสืบเสาะ และการเรียนรู้ ค านี้
สามารถใช้แทนพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ดังกล่าวก็ได้ อารมณ์ที่อยากรู้อยากเห็นท าให้เกิด
แรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนถือได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงจูงใจของวิทยาศาสตร์และ
แขนงวิชาอ่ืน ๆ ในการศึกษาของมนุษย์ 

Vozza (2015) ให้ทัศนะถึงลักษณะนิสัยของผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นว่ามี
พฤติกรรมดังนี้ ฟังโดยปราศจากค าตัดสินพยายามที่จะเข้าใจมุมมองของคนอ่ืนและยินดีที่จะนั่งอยู่ใน
ความคลุมเครือเปิดกว้างและอยากรู้อยากเห็นโดยไม่ต้องลงทุนในผลคนที่อยากรู้อยากเห็นจะไม่โทษ
ไม่สับสนและมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันมุ่งเน้นไปที่การส ารวจทางเลือกเพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดซึ่ง
จะสนับสนุนการท างานร่วมกันและน าไปสู่นวัตกรรมคนอยากรู้อยากเห็นตั้งค าถามที่เริ่มต้นด้วย 
"อย่างไร" อะไร "เมื่อใด" "ที่ไหน" และ "ท าไม" และแสวงหาความประหลาดใจ มีความพยายามอย่าง
เต็มที่ในปัจจุบันและให้เวลาส าหรับความอยากรู้ 

Renahan (2015) ให้ทัศนะของมีความอยากรู้อยากเห็นว่าคนที่กระตือรือร้นจะ
แสดงความสนใจในสิ่งที่ต้องการทราบนี่คือ 13 พฤติกรรมของคนที่อยากรู้อยากเห็น 1) คนอยากรู้
อยากเห็นมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้มักอยู่ ในโลกแห่งการเรียนรู้ 2) มีชีวิตอยู่เพ่ือแก้ปัญหา 3) คนอยากรู้
อยากเห็นโอบกอดค าถามไม่กลัวค าถาม 4) มักเป็นผู้ฟังและสนทนาทั่ว ๆ ไป 5) คนอยากรู้อยากเห็น
อยู่เสมอการสืบสวนสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 6) คนอยากรู้อยากเห็นไม่กลัวที่จะตั้งค าถามถึงกลยุทธ์
เก่า ๆ และช่วยให้พวกเขาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อความและนิสัยได้อย่างต่อเนื่อง 
7) ขยับตัวไปเรื่อย ๆ จนกว่าพวกเขาจะค้นพบปัญหา 8) มีแรงจูงใจตนเอง 9) มีแนวโน้มที่จะเป็นบวก 
10) มีความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่คนอ่ืน 11) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 12) มีความคิด
สร้างสรรค ์13) ให้ความส าคัญในช่วงเวลานั้น ๆ 

จากเว็บไซต์ Merrian-Webster Online Dictionary (2017 B) ให้นิยามของมีความ
อยากรู้อยากเห็นว่าหมายถึงความปรารถนาที่จะสอบสวนและเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใหม่ความ
สนใจในความสนใจของผู้อ่ืนตัวอย่างของความอยากรู้อยากเห็นในประโยค  1) แมวก าลังอยากรู้เรื่อง
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ 2) พวกเขาอยากรู้ว่าใครชนะเกมนี้ 3) เราสงสัยว่าท าไมคุณถึงไม่จากเคยโทรหา
เรา 4) ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอ 5) เธอพบนาฬิกาเก่า ๆ ที่อยากรู้อยากเห็นในห้องใต้หลังคา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Manguel
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6) นกมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อยากรู้อยากเห็นบางอย่าง  7) เพลงของพวกเขาเป็นส่วนผสม ที่
น่าสนใจของดิสโก้และร็อค 8) โดยบังเอิญอยากรู้อยากเห็นพวกเขาซื้อบ้านในวันเดียวกันของพวกเขา
ที่ถูกเผาไหม ้

จากนิยามของมีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เพ่ือการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึงพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้มักอยู่ ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจท าให้เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความพยายามมุ่งมั่น
เพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก เพ่ือ
การวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ 2) ค้นหาข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 3) เกิด
แรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 4) มีความพยายามมุ่งม่ัน 5) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
   3)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง” (Self-
Development) 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2553) ได้ให้ทัศนะแนวทางพัฒนาศักยภาพตนเองโดยแนะน า
ขั้นตอนในการพัฒนาศักยภาพตนเองดังนี้ 1) ส ารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนาตนเองคือ การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง 2) จัดล าดับ
ความส าคัญเมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองน ามาจัดล าดับดูว่าเรื่องไหนเป็น
เรื่องที่ส าคัญและต้องก าจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ถ้าไม่ก าจัด
จุดอ่อนหรือเสริมจุดเด่นนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด 3) ลงมือ
ก าจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นสิ่งส าคัญที่สุดในการก าจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การลงมือ
ปฏิบัติจริง 4) ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง เมื่อเราได้ก าจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งอะไรให้กับชีวิต
แล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องท าคือการประเมินผลดูว่าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
เพราะอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้ ประเมินผลได้ เราสามารถจัดการกับมันได้ และการประเมินผล
จะช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพ่ิมขึ้นไปอีก ขอให้คิดว่าการก าจัดจุดอ่อนและการพัฒนา
จุดเด่นของเราเป็นเกมส์อย่างหนึ่งที่เราก าลังเล่นอยู่กับตัวเอง จงสนุกและเพลิดเพลินกับมันมากกว่าที่
เราคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ ที่หน้าเบื่อ 

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย (2559) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง ว่าหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเองหรือเพ่ือให้สอดคล้อง
กับ สิ่งที่สังคมคาดหวังการพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นเรื่องที่มีคุณค่าและความจ าเป็น และ ที่ส าคัญ 
“เราท าได้” 1) ตามหลักพุทธศาสนา “มนุษย์ เป็นสัตว์ที่ฝึกได้” และเป็นสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ 
2) ตามหลักธรรมชาติ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 3) ตามหลักวิทยาศาสตร์ของชีวิต 
มนุษย์มีกลไกของการับรู้ พัฒนาได้มากมายกว่าที่ตัวเองคิด ซึ่งคนเราจะเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาได้ก็
เพราะการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคน โดย การก าจัดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง 
มีขั้นตอนดังนี้ 1) ส ารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองคือ การค้นหา
ตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง ส าหรับวิธีการในการวิเคราะห์สามารถท าได้
หลายวิธี 2) จัดล าดับความส าคัญเมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองน ามา
จัดล าดับดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ส าคัญและต้องก าจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัย
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ดังต่อไปนี้ 3) ลงมือก าจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น โดยการปฏิบัติให้ได้จริง แนะน าให้ท าทีละอย่าง 
การท าอะไรก็ตามพยายามหาแรงบันดาลใจหรือจูงใจเข้ามาเสริมทัพอยู่ตลอดเวลา บางคนได้แรงใจ
จากลูก บางคนได้แรงใจจากใจจากเพ่ือนสนิท และที่ส าคัญคือ จาก เป้าหมายในชีวิต  4) ประเมินผล
และแก้ไขปรับปรุง  

วินัย เพชรช่วย (2551) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง ว่าหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพ่ือให้
สอดคล้องกับ สิ่งที่สังคมคาดหวัง ความหมายที่ 1 การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดง
พฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ ความหมายที่ 2 การพัฒนาตน
คือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือให้ตนเป็น
สมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 

   ชนกนารถ บุญวัฒนะกูลุ (2557) ได้ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเองว่า 
หมายถึง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้แก่ตนเอง โดย
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข้ สร้างสรรค์เกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน าไปสู่ความดีความเจริญในตนเอง
และความมุ่งหมายสูงสุด กล่าวคือการมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความส าเร็จในการ  ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
และมีความสุข อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตนเองต้องเป็นการเสริมสร้างตนเองให้บรรลุ จุดมุ่งหมายแห่ง
ชีวิต โดยไม่เบียดเบียนสิทธิของคนอ่ืน 

   นิคม อ่อนละมัย (2555) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเองว่า หมายถึง การลง
มือท าด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบท าขึ้นมาด้วยความ
จงใจ ตั้งใจ และเต็มใจของเราเอง การพัฒนาตนเองของตนเองจะต้องมาจากทัศนคติในตัวเอง มาจาก
แรงปรารถนาในตัวเอง โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระท าที่สื่อออกมาภายนอกด้วย การ
ลงมือท าด้วยตัวเอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงที่เราต้องลงมือท าเอง เรารับผิดชอบการพัฒนา
ตนเองด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราต้องก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนก่อนโดยหาและก าหนดก่อนว่าเราต้องการ
พัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรให้ชัดเจน 

  จากนิยามของมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Development) ตามทัศนะของ
บุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 
(Self-Development) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างานให้ดีที่สุด เพ่ือให้
สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและ น าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้น
ภายในร่างกาย น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าว
เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้คือ 1) การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 2) มี
ความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างาน 3) ท าหน้าที่สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 4) น า
ความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5) มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 

 ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ 
“มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกและวัดได้ใน



50 

องค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) 2) มีความอยากรู้
อยากเห็น (Curiosity) 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Development) ข้างต้นและผู้วิจัยได้
สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีขององค์ประกอบ ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 2.7  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของมีความ

กระตือรือร้น 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
รักในสิ่งที่ท า 
(Be Passionate) 

การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธ์ภาพ
ระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานมีความ
รื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่
เกิดข้ึนในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก 
สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวล
ใด ๆ ในการท างาน มีความพึงพอในงาน
และมีความกระตือรือร้นในการท างาน มี
ความตื่นตัวท างาน คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน 

1) การแสดง อารมณ์ใน
ทางบวก  
2) เกิดความรักในงาน  
3) มีความพึงพอในในงาน  
4) มีความกระตือรือร้นใน
การท างาน  
5) มีความตื่นตัวท างาน  
 

มีความอยากรู้อยากเห็น 
(Curiosity) 

พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้มักอยู่ 
ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจท า
ให้เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มี
ความพยายามมุ่งมั่นเพ่ือก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

1) พฤติกรรมที่มีแนวโน้ม
ที่จะเรียนรู้  
2) ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ  
3) เกิดแรงผลักดันที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
4) มีความพยายามมุ่งมั่น  
เพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีพลังพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 
(Self-Development) 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและ
มุ่งม่ันในการที่จะท างานให้ดีที่สุด เพ่ือให้
สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง มีการ
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและ น าเอา
ความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในร่างกาย 
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1) การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้เหมาะสม  
2) มีความพยายามและ
มุ่งม่ันในการที่จะท างาน  
3) ท าหน้าที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่สังคมคาดหวัง  
4) น าความสามารถที่ซ่อน
เร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
5) มีการตั้งเป้าหมายที่             
ท้าทาย 

 
 2.2.6  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบของ “มองในแง่

ดี” (Optimistic) 
  2.2.6.1  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” (Optimistic) 

   1)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Givray 
 Givray (2011) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มองในแง่ดี (12 Characteristics of 

Tough-Minded Optimists) ในนิตยสาร Smith Bucklin Corporation ดังนี้ 1) ไม่ประหลาดใจหรือ
ตกใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเสมอ ( Are Seldom Surprised by 
Trouble) 2) รู้ จั ก มอ งห า วิ ธี ก า ร แก้ ปั ญห า  ( Look for Partial Solutions. Look for Partial 
Solutions) 3) มีความเชื่อม่ันว่าสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้ (Believe They Have Control 
Over Their Futures) 4) ยอมที่จะปรับเปลี่ยนเสมอ, ปรับเปลี่ยนตนเองทางสังคมและทางกายภาพ 
(Allow for Regular Renewal I Interpret This as Mental, Social and Physical Renewal) 5) 
ขัดขวางความคิดที่เป็นแง่ลบของตนเอง ( Interrupt Their Negative Trains of Thought)  6) มอง
ถึงด้านดีหรือส่วนดีของคนอ่ืน (See the Good in People) 7) มีจินตนาการในการที่จะไปสู่
ความส าเร็จ (Use Their Imaginations to Rehearse Success) 8) ร่าเริงแม้ก าลังทุกข์ใจ (Are 
Cheerful Even when they Can’t be Happy) 9) มุ่งก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา มีวิธีการใหม่ที่จะ
ท าสิ่งต่าง ๆ และ การพัฒนาตัวเอง (Believe They Have an Almost Unlimited Capacity for 
Stretching) 10) สร้างความรักเข้ามาในชีวิตเสมอ ( Build Lots of Love into Their Lives) 11) 
ชอบแลกเปลี่ยนแต่สิ่งดี ๆ (Like to Swap Good News) 12) ยอมรับความจริง (Accept What 
Cannot be Changed) 

   2)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Holman 
 Holman (2013) กล่าวว่าการศึกษาล่าสุดคนที่มองโลกในแง่บวกมีแนวโน้มที่จะมี

ความสุข ดั งนั้น  สิ่ งที่ เป็นลั กษณะของคนมองโลกในแง่บวก มีดั งต่อไปนี้  ( 4 Optimistic 
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Characteristics)  1)  ท างานเชิงรุก (Proactive)  2)  ท างานแบบต่อเนื่องมุ่ ง เน้นที่ เป้าหมาย 
(Persistent) 3) มีความคิดที่สร้างสรรค์ (Creative) 4) มีความม่ันใจในตนเอง (Confident) 

   3)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะ Trathen 
 Trathen (2014) เป็นนักจิตวิทยาคลินิกและได้รับการรับรองธุรกิจและโค้ช ได้กล่าว

ว่าพลังของการมองในแง่ดีจะน าไปสู่มุมมองที่ดีของชีวิต เขาได้กล่าวถึง สิบสองลักษณะคนที่มองในแง่
ดีมีลักษณะ ดังนี้ (12 Characteristics of Optimists) 1) มีลักษณะไม่ค่อยมีปัญหา (Optimists are 
Seldom Surprised by Trouble) 2) มี วิ ธี แก้ปัญหาของตนเอง  ( Optimists Look for Partial 
Solutions) 3) คิดว่าสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้  (Optimists Believe They Have 
Control Over Their Future) 4) มีลั กษณะการ เ รี ยนรู้ อย่ า งต่อ เนื่ อง  ( Optimists Allow for 
Continuous Learning) 5) ขัดขวางการคิดในแง่ลบ (Optimists Interrupt Their Negative Trains 
of Thought) 6)มองเห็นความดีความกตัญญูของคนอ่ืน (Optimists Heighten Their Powers of 
Appreciation) 7) มีจินตนาสู่ความส าเร็จ (Optimists Use Their Imaginations to Rehearse 
Success) 8) มีลักษณะจิตใจร่าเริงแจ่มใส (Optimists are Cheerful Even when They Can’t be 
Happy) 9) เชื่อว่าตัวเองมีขีดแห่งความสามารถที่ไม่จ ากัด (Optimists Believe They Have an 
Almost Unlimited Capacity for Stretching) 10) มีลักษณะสร้างความรัก  (Optimists Build 
Lots of Love into Their Lives) 11) มีลักษณะชอบที่จะรับฟังแต่เรื่องดี  ๆ (Optimists Like to 
Swap Good News) 12) เป็นผู้ที่ยอมรับความเป็นจริง (Optimists Accept what Cannot be 
Changed) 

   4)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Vozza 
 Vozza (2015) ได้เขียนในนิตยสาร Leadership เขาได้กล่าวถึงเจ็ดนิสัยของคนที่

มองในแง่ดี (Seven Habits of Optimistic People) มีนิสัยที่สังเกตได้ดังนี้ 1) แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้อ่ืน (They Express Gratitude) 2) เสียสละเวลาและทุ่มเทก าลังกายในกาท างาน (They 
Donate Their Time and Energy) 3) สนใจเรื่องราวต่าง  ๆ รอบตัว (They’re Interested in 
Others)  4)  มักจะอยู่ รายล้อมรอบกับคนดี  ๆ (They Surround Themselves with Upbeat 
People) 5) ให้อภัยผู้อ่ืน (They Forgive Other) 6) มีแต่รอยยิ้มมีความเบิกบาน (They Smile) 

   5)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Kannan 
 Kannan (2015) เขาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของคนที่มองในแง่ดี 

และพฤติ ก ร รมมอง โ ลก ในแ ง่ ร้ า ย  ( What are the Characteristics of an Optimist and a 
Pessimist?) โดยได้ท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมทั้งสองพฤติกรรมดังกล่าวดังนี้ 1) ไม่ยอมแพ้อะไร
ง่าย แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะจ ายอมอย่างง่ายดาย (Never Give Up/Gives Up Easily) 2) ไม่
กลัวที่จะใช้ โอกาส แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ ายมักจะมีความกลัว ( Does Not Fear to Take 
Chances/Fears to Take the Next Step) 3) มีความเชื่อม่ันในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนที่มองโลกในแง่ร้าย
สูญสิ้นความศรัทธาได้อย่างง่ายดาย (Always Have Faith in Whatever Happens/Loses Faith 
Easily) 4) ไม่ใส่ใจความผิดหวัง แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีความรู้สึกผิดหวังได้อย่างรวดเร็วและ
มองว่าเป็นความล้มเหลวตั้งแต่ ครั้งแรก (Never Get Disappointed Quickly/Gets Disappointed 
Quickly on the First Failure) 5) มีความพยายามที่จะมองทุกอย่างในเชิงบวก แต่คนที่มองโลกใน



53 

แง่ร้ ายจะไม่ เคยเห็นอะไร เลยใน เชิ งบวก (Always Try to See Only the Positive Out of 
Everything/Never See Anything Positive) 6) หาหนทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดและพร้อมที่จะแก้ไข
สิ่งต่าง ๆ แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะไม่หาหนทางในการแก้ไขปัญหาได ๆ ทั้งสิ้น (Finds All 
Possible Ways Available to Solve Anything/Finds No Way in Any Problem)  7)  มี ค ว าม
เชื่อมั่นในตนเองเป็นหลักแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมัวแต่นั่งสงสารตัวเองมีความท้อถอย (Self-
Confidence is the Key/Self-Pity is the Key) 8) เอาชนะอุปสรรคอย่างง่ายดายแต่คนที่มองโลก
ในแง่ร้ายทีพัฒนาจากความเกลียดชัง (Overcomes Anything Easily Regrets Everything and 
Develops Hatred) 9) หาปัจจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีแต่ความถ้อใจ (Be a 
Motivation Factor/Be a Discouraging Factor) 10) มักพบแต่สิ่งดี ๆ แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายมัก
พบกับความผิดหวัง (Finds All Goodness/Finds All Faults) 11) ให้ความสุขกับตัวเองและคนอื่น ๆ 
แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายท าลายความสุขของตัวเองและคนอ่ืน ๆ (Gives Happiness to Himself 
and Others/Destroys Happiness Within Himself and Others Around) 12) มีความปรารถนา
ดีต่อสิ่งต่าง ๆ เสมอแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมีข้อสงสัยในทุก ๆ เรื่อง (Hopes for the Best 
Always/Have Doubt in Everything)  
   6)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Kuster 

 Kuster (2016) ได้กล่าวถึงเก้าลักษณะมองในแง่ดี (9 Traits Optimists Have in 
Common) ในนิตยสาร Mind-Body Happiness 1) มีความยืดหยุ่น (More Resilient) 2) ยากที่เลิก
ล้มความตั้งใจ (Less Likely to Quit) จะมีความอดทนในการเผชิญกับความยากล าบาก 3) มองเห็น
โอกาสที่จะกระท ามากขึ้น (More Likely to Exercise) 4) รู้จักการให้อภัย (Quicker to Forgive) 
5) ไม่ถูกครอบง าหรือไม่ย้ าคิดย้ าท า (Less Obsessive) 6) ลดความเครียดให้น้อยลง (Less Stressed) 
7) ไม่วิตกกังวลใจ (Sounder Sleepers) 8) มีความปลื้มปีติใจมากขึ้นเสมอ ๆ (More Grateful) 9) 
เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น (More Altruistic)  

   7)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Pease 
 Pease (2016) ได้กล่าวถึงลักษณะการมองในแง่ดี (The Attributes of Optimism) 

ดังนี้ 1) มีทัศนคติของการยกย่องสรรเสริญ (The Attitude of Praise) 2) มีทัศนคติของความคงทนมี
ความหนักแน่น (The Attitude of Permanence) 3) มีทัศนคติของเชิงบวก (The Attitude of 
Positiveness) 

   8)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Norman 
 Norman (2016)ได้กล่าวถึง 10 Powerful Traits of Optimistic People ว่าถ้า

ต้องการที่จะเป็นคนมีความสุขควรมีมุมมองในที่แง่ดีเกี่ยวกับชีวิตเขาได้กล่าวถึงลักษณะคนที่มองในแง่
ดี พิจารณาด้วย 10 ลักษณะและนิสัย ดังนี้ 1) มักแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Show Compassion 
People With Positivity Care About Others) 2) มีความกตัญญูเป็นกุญแจส าคัญน าสู่ความส าเร็จ   
(Be Grateful Gratitude is Key) 3) เป็นบุคคลที่ศรัทธาในความเชื่อของตัวเอง (Have Faith) 
4) เป็นบุคคลที่รู้จักการให้อภัย (Show Forgiveness ) 5) ปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง 
(Be an Inspiration) 6) ยินดีที่จะรับฟังค าเสนอแนะจากคนอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ (Listen Yes) 
7)  ยิ้มง่าย (Smile) 8) มีมุมมองในเชิงบวก (Position Things in the Positive) 9)  วิ เคราะห์
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สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง (Analyze Your Behavior an Attitude Reality Check) 10) 
เป็นคนที่รู้จักตัวเองเข้าใจตนเอง (Know Yourself) 

   9)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Selkmarch 
 Selkmarch (2016) ได้กล่าวถึงวิธีการที่จะเป็นบุคคลที่มองในแง่ดี 7 Ways to 

Become a More Optimistic Person ดังนี้  1) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยไม่มองว่านี่คือปัญหา 
(Focus on Solutions, Not on Problems) 2) มีจินตนาการของชีวิตในอุดมคติเพ่ือไปสู่ความส าเร็จ 
(Play a 30-Second "Movie" of Your Life Daily to Success) 3) ปรับปรุงวิธีการกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ (Find Any Improvement to the Current Situation) 4) ลด
ปัญหาที่จะกรีดขวางความส าเร็จ (Minimize Obstacles to Success) 5) รู้ตัวเองเป็นโค้ชให้กับ
ตัวเอง (Conjure Up an Inner Coach) 6) ตระหนักถึงสิ่งที่จะท าในแต่ละวัน (Give Yourself Daily 
"Done Wells.") 7) สร้างความคิดและอารมณ์เพ่ือให้ตัวเองมีความสุข (Nurture a Happy Body) 

   10)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Mazzaferro 
 Mazzaferro (2017) ได้กล่าวถึง ทุกคนเกิดมามีทั้งด้านบวกและด้านลบ ถ้าเรามี

ทัศนคติในด้านลบก็จะมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดในชีวิตดังนั้นเราควรมุ่งทัศนคติในด้านบวกให้กับชีวิต 
เขาได้กล่าวถึงลักษณะคนที่มองโลกในแง่บวก (Characteristics of an Optimist) ดังนี้  1) มี
ความรู้สึกใกล้ชิดกับเป้าหมาย (Benefits of Relationship Optimism Helps Them Reach Their 
Personal Goals) 2) เปลี่ยนความคิดที่มีความรู้สึกด้านลบเป็นด้านบวก (Replace Overly Negative 
Thoughts with More Realistic Thoughts) 3) มุ่ ง พิจ า รณาทาง เ ลื อก ในการคิ ด  ( Consider 
Alternative Explanations) 4) ให้ความสนใจปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในเชิงบวก (Pay Attention 
to The Positive) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ มองในแง่
ดี (Optimism) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบที่นักวิชาการได้เสนอไว้นั้น แม้จะระบุชื่อที่แตกต่างกัน แต่มีความหมาย
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงจัด
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มที่เป็นกลาง (Neutral) ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน และน ามา
จัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
 1.  ม่ันใจในตัวเอง (Self-Confidence) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
มั่นใจในตัวเอง 2) มีความเชื่อมั่น 3) มีความสามารถว่าควบคุมตัวเองได้ 4) เป็นโค้ชให้กับตัวเอง 5) 
ควบคุมตัวเองได ้6) เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง 
 2.  สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) มีจินตนาการสู่ความส าเร็จ 2) มีจินตนาการสู่ความส าเร็จ 3) มีจินตนาการ  สู่
ความส าเร็จ 4) สร้างจินตนาการและแรงจูงใจให้ตนเอง 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง 6) สร้าง
แรงจูงใจให้ตนเอง 
 3.  มองในเชิงบวก (Look Positive) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มอง
ในเชิงบวก 2) มีทัศนคติเชิงบวก 3) มองเชิงบวก 4) ขัดขวางการคิดในแง่ลบ 5) มองถึงด้านดีหรือส่วน
ดีของคนอ่ืน 6) สร้างความคิดและอารมณ์เพ่ือให้ตัวเองมีความสุข 
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 4.  ร่าเริงแจ่มใส (Cheerful) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีรอยยิ้มที่
เบิกบาน 2) ร่าเริง 3) ยิ้มง่าย 4) มีรอยยิ้มปลื้มปีติใจ 
 จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย( Conceptual Framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1)-(10) แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือแหล่ง
อ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที ่2.8  สังเคราะห์องค์ประกอบ “มองในแง่ด”ี 
 

องค์ประกอบของมองในแง่ดี (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
รว

ม 

1. มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence)           6 
2. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation For Self)           6 
3. มองในเชิงบวก (Look Positive)           6 
4. ร่าเริงแจ่มใส (Cheerful)           5 
5. ให้อภัยผู้อื่น (Forgive Other)           4 
6. ชอบแลกเปลี่ยนสิ่งดี ๆ (Like to Swap Good News)           4 
7. ชนะปัญหาอย่างง่ายดาย (Overcomes Easily)           4 
8. ยอมรับความจริง (Accept What Cannot be  

Changed) 
          4 

9. เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Altruistic)           4 
10. พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (Solve Problems)           3 
11. ปรารถนาแต่สิ่งที่ดี (Hopes for the Best Always)           3 
12. มีความกตัญญู (Express Gratitude)           3 
13. เข้าใจตนเอง (Know Yourself)           3 
14. มีความคิดสร้างสรรค์  (Creative)           3 
15. ยอมที่จะปรับเปลี่ยนเสมอ (Renewal)           2 
16. การเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง (Continuous Learning)           2 
17. ไม่ยอมแพ้ (Never Give Up)           2 
18. รายล้อมด้วยคนดี (Surround Themselves   
     Upbeat) 

          2 

19. เสียสละเวลาในการท างาน (Donate)           1 
20. ท างานเชิงรุก (Proactive)           1 
21. มุ่งเน้นท่ีเป้าหมาย (Persistent)           1 
22. ยกย่องสรรเสริญ (The Attitude of Praise)           1 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมองในแง่ดี (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
รว

ม 

23. ไม่ใส่ใจความผิดหวัง (Never Get Disappointed)           1 
24. มุ่งพิจารณาทางเลือกในการคดิ (Consider  
      Alternative Explanations) 

          1 

25. มีความยึดหยุ่น (More Resilient)           1 
26. เห็นโอกาสที่จะกระท า (More Likely to Exercise)           1 
27. ไม่ย้ าคิดย้ าท า (Less Obsessive)           1 
28. ไม่วิตกกังวล (Sounder Sleepers )           1 
29. มีความเครียดน้อย (Less Stressed)           1 
30. มีความหนักแน่น (The Attitude of Permanence)           1 
31. สนใจเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว (Interested In Others)            

รวม 12 4 12 6 12 9 3 10 7 4 65 
 
 จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการมองในแง่ดี พบว่า มีองค์ประกอบ
ที่เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ านวน 31 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าความถี่สูงตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เพ่ือคัดสรรเป็นองค์ประกอบที่เป็น 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 
 องค์ประกอบที่ 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) 
 องค์ประกอบที่ 3 มองในเชิงบวก (Look Positive) 

จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมองในแง่ดี ได้ดังภาพที่ 2.5 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่2.5  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มองในแง่ด”ี 
 

 จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดมองในแง่ดี มีองค์ประกอบ ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มั่นใจในตัวเอง 2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 3) มอง
ในเชิงบวก 

มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) 

มองในเชิงบวก (Look Positive) 

มองในแง่ดี 
Optimistic 
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  2.2.6.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” 
(Optimistic) 

   1)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ม่ันใจในตัวเอง” (Optimistic) 
 กิตตินภา พละวัตร (2539) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองว่า หมายถึง ความกล้าของ

บุคคลที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และกระท าการใด ๆ ให้ส าเร็จตามที่ได้ ตั้งใจไว้ แม้จะมีอุปสรรค
ขัดขวางก็ไม่ท้อถอย ยังคงตั้งใจกระท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

 Shell, Colvin, and Bruning (1995) ได้ให้ค ากาจัดความของความมั่นใจในตนเอง
ว่าเป็นความมันใจในความสามารถของตนเอง ที่จะเรียบเรียงและประยุกต์ใช้ทักษะทางสังคม การ
แสดงพฤติกรรม และทักษะการคิด การเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ประณม ถาวรเวช (2551) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองว่า หมายถึง การมีศรัทธาใน
ตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิต
หัวใจของตนเอง ท าให้ไม่มีความประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจในอันที่จะเดิน จะลุกจะนั่ง จะท าจะ
พูด จะคิด หรือแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

สุพาพร เทพยสุวรรณ (2552) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองว่า หมายถึง คนที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท า มีความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถท าได้
และท าส าเร็จ 

นิติธร ปิลวาสน์ (2556) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองโดยได้ให้ทัศนะว่า การกล้า
ตัดสินใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถท าสิ่งต่าง  ๆ ได้ด้วยตนเอง 
พ่ึงพาตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

Johnston (2013) ได้ให้ทัศนะว่า ผู้น าที่มีความม่ันใจ สามารถช่วยให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงความลังเลและความเฉื่อยชา 2) แก้ไขข้อผิดพลาด ยอมรับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกจุด 3) ก าหนด ทิศทางการด าเนินการสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง ในฐานะผู้น าจะต้องเรียนรู้ที่จะวางแผน บริหารจัดการ เช่นเดียวกับการเป็นพ่ี
เลี้ยงคอยก าชับดูแลให้เกิดความก้าวหน้าในองค์กร 4) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดใจรับฟัง
ความรู้สึก ความคิดเห็น มิใช่เพียงแต่การเสนอแนวคิดหรือข้อคิดเห็นในการท างา 

จากนิยามของมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) เพ่ือการวิจัยในครั้ง
นี้ ดังนี้ว่า หมายถึงการมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ 
บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท าให้ไม่มีความประหม่า มีความกล้า ความ
แน่ใจ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท า มีความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถท าได้และท า
ส าเร็จและมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งดังกล่าวอยู่ เสมอ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
บ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) ศรัทธาในตนเอง 2) เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ 
รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ 3) ไม่มีความประหม่า 4) มีความกล้า 5) มีความคิดเป็นของตนเอง 6) 
ปรารถนาที่จะเรียนรู้ 7) สามารถท าได้และท าส าเร็จ 
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   2)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง” (Motivation 
for Self) 

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2552) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง 
แรงขับหรือสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมุ่งแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนอง ความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการแรงจูงใจสร้างขึ้นมาได้ทั้งจากปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก ่1) การแข่งขันและ
การร่วมมือ 2) การชมเชยและการต าหนิ 3) การให้รางวัลและการลงโทษ 

ปรียานุช หน่อท้าว (2560) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง พลัง
ผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจ
สูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดง
พฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

Juneja (2017) ได้ให้ทัศนะว่า การจูงใจให้ตนเอง เป็นคุณลักษณะส าคัญที่จะช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นแรงผลักดันในการท างานของแต่ละบุคคลในการบริหารองค์กรผู้บริหารจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีมี อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและสามารถ  สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ประกอบด้วย 1) ผสานกลมกลืนความต้องการพ้ืนฐานของบุคลากรทุกคนกับความต้องการขององค์กร 
2) การให้ขวัญและก าลังใจ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 3) 
การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) การกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาที่
ส าคัญขององค์กร ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจหากจะเป็นการสอนให้เรียนรู้ปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การตัดสินใจ 5) มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากหรือเมื่อประสบปัญหา สร้างจิตใจที่
เข้มแข็งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 6) ให้ความส าคัญและสร้างความท้าทายในงานที่ท าเพ่ือปลูกฝังการ
ท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

   ทิพวรรณ บุญเพ่ิม. (ม.ป.ป.). ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึงเป็น
กระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมาย
ชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือแรง
กระตุ้นที่เรียกว่า แรงจูงใจด้วย 

   จากเว็บไซต์ Educ-Bkkthon (2014) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า 
หมายถึง กระบวนการน าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นแรงจูงใจมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ไปอย่างมีทิศทาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือเงื่อนไขที่ผู้ถูกจูงใจต้องการ โดยปัจจัยที่น ามากระตุ้นนั้น
อาจ จะเป็นสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ท่ีมาเร้า ล่อจูงใจและผลักดันให้บุคคลเกิดความต้องการในเบื้องต้น 
และความต้องการนี้ จะเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดเป็นภาวะของแรงจูงใจ 

   Gagne and Deci (2005) ให้นิยามสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง แรงจูงใจ
ภายในสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลน ากิจกรรมหรืองานต่าง  ๆ ทั้ง ๆ ที่บุคคลนั้น
ไม่ได้รับรางวัลหรือแรงเสริมใด ๆ แรงจูงใจภายในให้ความส าคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือกิจกรรม
ของงานโดยที่คุณลักษณะของงานเองเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ อยาก
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เรียนรู้ รับผิดชอบ ฯลฯ ลักษณะของงานหรือกิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าท้าทาย น่าสนใจ สิ่ง
เหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 

   Domjan (1996) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง เป็นกระบวนการ
ที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติ
ธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุด
ใดและพฤติกรรมที่เกิดข้ึน เป็นผลสืบเนื่องจากแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจด้วย 

   Pinder (1998) ให้นิยามสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง แรงผลักดันหรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท างาน ทิศทางใน
การกระท า ความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท า ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่
เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม 

จากนิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) 
เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการมี   แรงขับในตัวเองซึ่งเป็น
แรงขับในเชิงบวก โดยมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด ความพยายาม สร้าง
ความท้าทายในงานที่ท าเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
บ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้ตัวบ่งชี้คือ 1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง 2) มีทิศทางและเป้าหมายที่
ชัดเจน 3) สร้างความท้าทายในงานที่ท า 4) การน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
   3)  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มองในเชิงบวก” (Look Positive) 

      เสฏฐวุฒิ หนุ่มค า (2559) ให้นิยามมีทัศนคติในเชิงบวกว่าหมายถึงวิถีทางหรือความ
พร้อมในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการคือ 1) มี
ลักษณะสม่ าเสมอเสมอไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2) มีทิศทางที่แน่นอนต่อสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายแต่
ละอย่าง 3) มีปริมาณความเข้มข้นมากน้อยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาจมีขนาดไปในทางบวก ทางลบ 
หรือเป็นกลาง ๆ 

   บุษยมาศ แสงเงิน (2554) ให้นิยามของมีทัศนคติในเชิงบวก หมายถึง การพยายาม
หามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรา
เองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอ่ืนด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม จะสังเกตได้ว่ามี
สิ่งที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิต การท างาน ชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ข้างล้วนท าให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียด 
แล้วเราจะคิดอย่างไรที่จะท าให้ตัวเราเองมีความสุขเพ่ิมข้ึน หรือท าให้ไม่ทุกข์มากข้ึนไปกว่านี้คือจะท า
อย่างไรให้ทุกข์ลดน้อยลง 

   พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร (2553) ให้นิยามของมีทัศนคติในเชิงบวก หมายถึง การคิดถึงสิ่ง
ที่ดีเพ่ือเอาชนะความเครียดและความรู้สึกท่ีไม่ดีต่าง ๆ เช่น ความไม่พึงพอใจความเจ็บปวดความทุกข์
ทรมาน ฯลฯ 

   Hill, Michael, and Ritt. (n.d., อ้างถึงใน เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุลม, 2551) ให้นิยาม
มีทัศนคติในเชิงบวกว่าหมายถึงเป็นสภาวะจิตที่มั่นใจซื่อสัตย์ และสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละบุคคลได้สร้างข้ึน 
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และรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ให้เป็นไปตามแรงปรารถนา โดยขึ้นอยู่กับ การประยุกต์ใช้
ของตนเอง 

   วิจารณ์ พานิช (2550) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่าหมายถึงการคิดบวกน ามาซึ่งความ
สร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดบวกสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ น าไปสู่ความ
เคารพซึ่งกันและกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) การคิดบวกกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์รวมหมู่ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนเป็นทีม (Team Learning) การคิดบวกเป็น
ทักษะที่สามารถฝึกฝน พัฒนาได้ ความสามารถในการคิดบวกไม่ใช่พรสวรรค์ ไม่ใช่ความเป็นอัจฉริยะ 
ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่เป็นศักยภาพที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไม่มีสิ้นสุด การคิดบวกต้องคู่
กับการยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย ไม่เน้นถูก-ผิด การคิดบวกต้องควบคู่กับ 
การมองโลกแบบเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

   จ าปาเทศ รอดสุทธิ (2550) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่าหมายถึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้
เรามีความสุขได้ง่าย ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าภิรมย์นัก เพราะเราสามารถหาด้านบวก หรือเรื่อง
ดีดีจากเหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นได้ การมองโลกในแง่บวกยังเป็นวิธีที่ท าให้เรามองส่วนดีของผู้อ่ืนด้วย
ไม่ใช่เห็นแต่จุดด้อยของผู้อื่น ท าให้เราเข้าใจคนอื่นได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติกับคนคนนั้น การ
คิด เชิงบวกเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดของการสู้ไม่ถอยและความคิดสร้างสรรค์ เมื่อคิดเชิงบวกท าให้
คนรู้สึกสบายไม่ตึงเครียด ซึ่งนั้นเป็นภาวะที่เหมาะสมกับการคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นภาวะที่บางคนเชื่อว่าท า
ให้สติปัญญาเฉียบแหลมขึ้น 

   Price (2001) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่า หมายถึง เป็นการคิดอย่างมีหลักการและ
รอบคอบเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งในชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่พรสวรรค์มากกว่าการมองสิ่งเลวร้ายต่าง  ๆ ใน
ตนเอง เน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับตนเองในทางที่ ท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

   สิทธิชัย จันทานนท์ (2554) ได้กล่าวถึงนิยามมองในเชิงบวกว่า หมายถึง การมองสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่องธรรมดา หาก
รู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวกที่แฝงอยู่จากสิ่งนั้น ๆ ได้ เหตุการณ์บางอย่างเราไม่สามารถเลือก
ได้ว่าจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดแต่เมื่อเกิดข้ึนไปแล้ว เราเลือกได้ว่าจะมองและรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไร 

    จากเว็บไซด์ PA-Marketing (2011) ให้นิยามมีทัศนคติในเชิงบวกว่าหมายถึง ทิศ
ทางการมองของความคิดของบุคคลในทางบวก ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่ดีต่อชีวิต รวมถึงคนรอบตัว 
ซึ่งไม่ใช่แค่การ คิดเท่านั้น แต่รวมไปถึง ความคิดของจิตใต้ส านึกของบุคคลนั้น ๆ ว่ามีการมองชีวิตใน
ทิศทางที่ดีมีคุณภาพมากแค่ไหนซึ่งภาพรวมโดยพื้นฐานนั้นมีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และ 
มีสามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคตของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากนิยามของมองในเชิงบวก (Look Positive) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมองในเชิงบวก (Look Positive) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังนี้ว่า หมายถึง แนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุขเข้าใจคนอ่ืนได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติเป็นการ
มองส่วนดีของผู้ อ่ืนอย่างมีหลักการและรอบคอบเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรคอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับตนเองในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีสามารถสร้างการต่อยอดทางความคิด
ได้ในอนาคตของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้
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หรือสาระหลักเพ่ือการวัดได้  ตัวบ่งชี้คือ 1) เข้าใจคนอ่ืน 2) มองส่วนดีของผู้อ่ืน 3) ต่อยอดทาง
ความคิดในอนาคต 4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค 5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 
 ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ 
“มองในแง่ดี” (Optimistic) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบที่เป็นตัวแปร
สังเกตได้  3 ตัวแปรคือ 1) มั่นใจในตัว เอง (Self-Confidence) 2) สร้างแรงจูง ใจให้ตนเอง 
(Motivation for Self) 3) มองในเชิงบวก (Look Positive) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิง
ปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมองในแง่ดี 
 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
1. มั่นใจในตนเอง
(Self-Confidence) 
 

การมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในคุณค่า 
ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจน
ความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท าให้ไม่มีความ
ประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มีความคิดเป็น
ของตนเอง กล้าคิดกล้าท า มีความคิดทางบวกว่า
ตนเองสามารถท าได้ 

1) ศรัทธาในตนเอง  
2) ไม่มคีวามประหม่า 
3) มีความกล้า 
4) มีความคิดเป็นของ
ตนเอง 

2. สร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง 
(Motivation for 
Self) 

กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ
ให้กระท าหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไป
อย่างมีทิศทางท่ีก าหนด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

1) มีแรงขับเชิงบวกใน
ตัวเอง  
2) มีทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจน  
3)  สร้างความท้าทายใน
งานที่ท า  
4) การน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร 

3. มองในเชิงบวก 
(Look Positive) 

แนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เข้าใจคนอ่ืนได้รอบ
ด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติ เป็นการมองส่วนดีของ
ผู้อ่ืนอย่างมีหลักการและรอบคอบ เน้นย้ าที่โอกาส
แทนที่จะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ให้กับตนเองในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
สามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคต
ของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) เข้าใจคนอ่ืน  
2) มองส่วนดีของผู้อ่ืน 
3) ต่อยอดทางความคิด
ในอนาคต  
4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค  
5) คิดอย่างมีหลักการ
และรอบคอบ 
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2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ทั้ง ในระดับ

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้  แล้วสรุปเป็นโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบ คือ (1) มีวิสัยทัศน์ (Visionary) (2) มีความน่าไว้วางใจ (Trust) (3) มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) (4) มองในแง่ดี (Optimistic) โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นโมเดลการวัด (Measurement Model) 4 โมเดล ดังนี้ 

2.3.1  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
  2.3.1.1 กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) 
  2.3.1.2 มีจินตนาการ (Imaginative) 
  2.3.1.3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) 

2.3.2  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (Trust) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
  2.3.2.1 มีความสามารถ (Ability) 
  2.3.2.2 มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
  2.3.2.3 มีความซื่อสัตย์ (Integrity) 
2.3.3  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ คือ 
  2.3.3.1 รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) 
  2.3.3.2 มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
  2.3.3.3 มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-Development) 
2.3.4  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี (Optimistic) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

  2.3.4.1 มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 
  2.3.4.2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) 
  2.3.4.3 มองในเชิงบวก (Look Positive) 

 จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 
2.6 
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มีจินตนาการ (Imaginative) 
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(Accepting Change) 
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มีความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
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มีวิสัยทัศน ์
(Visionary) 

มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง
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มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง   
(Motivation for Self) 

มองในเชิงบวก (Look Positive) 

มีความ           
น่าไว้วางใจ 

(Trust) 

มีความ
กระตือรือร้น

(Enthusiasm) 

มองในแง่ดี 
(Optimistic) 

ภาวะผู้น าเชงิ
บันดาลใจ

(Inspirational 
Leadership) 

ภาพที่ 2.6  โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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 นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้อีกด้วย 
ดังนี้ 
 2.3.1  องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ (Visionary) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  1) กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) มีตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเอง 
2) กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 3) กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่ 4) ท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ 5) กล้าตัดสินใจ
เพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
  2) มีจินตนาการ (Imaginative) มีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ 2) น าความรู้ไปใช้งานจริง 3) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 4) ท างานเพ่ือน าไปสู่
ผลส าเร็จ 
  3) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) มีตัวบ่งชี้  มี 5 ตัวบ่งชี้  คือ 1) 
กระบวนการตัดสินใจ 2) รับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 3) การไตร่ตรอง ทดลองท าและน าไปปฏิบัติ 
4) ยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 2.3.2  องค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ (Trust) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  1) มีความสามารถ (Ability) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีสมรรถภาพที่จะท าภารกิจ 
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะเพ่ือให้งานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 3) 
มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย 
  2) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความคงเส้นคงวา รักษา
ค ามั่นสัญญา 2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 3) เป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนในองค์กร 4) 
ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 6) มีการพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญของตนเอง 
  3) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) มีตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) แสดงออกถึงความเคารพ ใน
ตนเองและความเคารพต่อผู้อื่น 2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 4) ไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม 5) รับรู้หน้าที่ของตนเอง 6) ปฏิบัติอย่างหน้าที่อย่างเต็มที่และ
ถูกต้อง 
 2.3.3  องค์ประกอบมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  1) รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) มีตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้  คือ 1) การแสดงอารมณ์ใน
ทางบวก 2) เกิดความรักในงาน 3) มีความพึงพอในในงาน 4) มีความกระตือรือร้นในการท างาน 5) มี
ความตื่นตัวท างาน 6) มีชีวิตชีวาในการท างาน 
  2) มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) มีตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้  คือ 1) พฤติกรรมที่มี
แนวโน้มที่จะเรียนรู้ 2) ค้นหาข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 3) เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 4) มีความ
พยายามมุ่งม่ัน 5) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-Development) มีตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) 
การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างาน 3) ท าหน้าที่
สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 4) น าความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5) มีการ
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
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 2.3.4  องค์ประกอบมองในแง่ด ี(Optimistic) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  1) มั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) มีตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ศรัทธาในตนเอง 2) 
สามารถท าได้และท าส าเร็จ 3) ไม่มีความประหม่า 4) มีความกล้า 5) มีความคิดเป็นของตนเอง 6) 
ปรารถนาที่จะเรียนรู้ 
  2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) มีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีแรงขับ
เชิงบวกในตัวเอง 2) มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 3) สร้างความท้าทายในงานที่ท า 4) การน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
  3) มองเชิงบวก (Look Positive) มีตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) เข้าใจคนอ่ืน 2) มองส่วนดี
ของผู้อื่น 3) ต่อยอดทางความคิดในอนาคต 4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค 5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การ
พัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Indicators of Inspirational Leadership for 
Primary School Principals: Developing and Testing the Structural Relationship Model) 
นี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
 การก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
การศึกษาตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวไว้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยำมเชิงปฏิบัติ 
(Pragmatic Definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือก าหนด
ตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว วิธีนี้อาจ
ท าให้มีความล าเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่า
เป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ วิธีที่ 2 ใช้นิยำมเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Definition) ที่อาจท าได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน
ทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อย แบบนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการก าหนด
น้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้
ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน และ วิธีที่ 3 ใช้นิยำมเชิงประจักษ์ 
(Empirical Definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ หรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนัก
แน่นเข้มแข็ง 
 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีที่ 3 เป็นการวิจัยที่
ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ซ่ึงผู้วิจัยเชื่อ
ว่า จะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพ่ือการสังเคราะห์ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตั วบ่งชี้วิธีที่ 3 
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และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เนื่องจากมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนัก
แน่นเข้มแข็ง โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 24,326 คน (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้กฎ
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20 :1 ตามทัศนะของ Gold (1980) และ ใช้
วิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
3 แบบจากทัศนะของ Joreskog and Sorbom (1989, อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) คือ 1) 
Fixed Parameter กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรก าหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย์ 2) Free 
Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ 3) 
Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการก าหนดค่าคงที่ให้กับ
พารามิเตอร์นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะ
โมเดลในการวิจัยนี้เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
Model: CFA Model) ซึ่งระหว่างตัวแปรมีเส้นอิทธิพล ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัว
แปรแฝงจ านวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจ านวน 12 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 16 เส้น รวมทั้งหมด 33 
พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 660 คน 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 660 จากประชากรจ านวน 24,326 คน โดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical 
Sampling Methods) โดยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การค านวณร้อยละ 30 ของจ านวน
ประชากรในกรณีที่จ านวนประชากรไม่เกินหลักร้อย (Wiersma, 1995) ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 30 ของจ านวนจังหวัดในส านักงานศึกษาธิการภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จ านวน 18 ภาค ซึ่งได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 23 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without 
Replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดแต่ละภาคตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขต จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม แล้วท าการ
สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนรวมทั้งสิ้น  660 
คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1-3.2 
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ตารางที ่3.1  จังหวัดในแต่ละส านักงานศึกษาธิการภาค 
 

ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรภำค 

จังหวัด 
ร้อยละ 30 
ของจังหวัด
แต่ละ ศธภ. 

จังหวัด 

1 
นนทบุรี, ประทุมธานี, สระบุรี, 
พระนครศรีอยุธยา 

1 
สระบุรี 

2 ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง 1 ลพบุรี 
3 ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, 

สมุทรปราการ, สระแก้ว 
2 ปราจีนบุรี, 

สระแก้ว 
4 กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 
5 ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, 

สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร 
1 

เพชรบุรี 

6 ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
,สุราษฏร์ธาน ี

1 
สุราษฏร์ธานี 

7 กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง 2 กระบี่, ระนอง 
8 นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล 2 สตูล, สงขลา 
9 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง 1 ชลบุร ี

10 
บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, อุดรธานี, 
หนองบัวล าภู 

2 
เลย, อุดรธานี 

11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 1 สกลนคร 
12 ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, สารคาม, กาฬสินธุ์ 1 ขอนแก่น 
13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ านาจเจริญ, 

อุบลราชธานี 
1 

ยโสธร 

14 ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์ 1 สุรินทร์ 
15 เชียงใหม่, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน,  

ล าปาง 
1 

ล าพูน  

16 เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่ 1 เชียงราย 
17 ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, 

อุตรดิตถ์ 
2 

พิษณุโลก, สุโขทัย 

18 ก าแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, 
อุทัยธานี 

1 
นครสวรรค์ 

ได้ 23 จังหวัด 
จำก 77 จังหวัด 

รวม 23  
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ตารางที ่3.2  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามจ านวนสถานศึกษา 
 

ส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรภำค 

จังหวัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ
เขตที่ 

จ ำนวนผู้บริหำร 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1 สระบุรี 1 128 25 
2 ลพบุรี 2 139 27 
3 ปราจีนบุรี 1 123 24 
3 สระแก้ว 1 147 28 
4 สุพรรณบุรี 2 136 26 
5 เพชรบุรี 1 94 18 
6 สุราษฎร์ธานี 2 190 37 
7 กระบี่ 1 217 42 
7 ระนอง 1 83 16 
8 สตูล 1 159 31 
8 สงขลา 1 141 27 
9 ชลบุร ี 3 81 16 
10 อุดรธานี 2 195 38 
10 เลย 2 159 31 
11 สกลนคร 1 176 34 
12 ขอนแก่น 1 160 31 
13 ยโสธร 1 192 37 
14 สุรินทร์ 2 219 42 
15 ล าพูน 2 85 16 
16 เชียงราย 1 109 21 
17 พิษณุโลก 2 164 32 
17 สุโขทัย 2 168 32 
18 นครสวรรค์ 1 167 32 

ได้ 23 จังหวัด 
จำก 77 จังหวัด 

รวม 23 3,432 660 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย มีข้อค าถาม จ านวน ข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จ านวนตัวบ่งชี้และ 

จ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จ ำนวนตัว

บ่งชี้ 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 

มีวิสัยทัศน์ กล้าเสี่ยง 4 4 
มีจินตนาการ 4 4 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5 5 

มีความน่าไว้วางใจ มีความสามารถ 3 3 
มีความน่าเชื่อถือ 6 6 

มีความซื่อสัตย์ 6 6 

มีความกระตือรือร้น รักในสิ่งที่ท า 5 5 
มีความอยากรู้อยากเห็น 4 4 

มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง 5 5 

มองในแง่ดี มั่นใจในตัวเอง 4 4 
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 4 4 
มองเชิงบวก 5 5 

รวม 55 55 

3.3   กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical 
Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) และโดยค านึงถึงข้อแนะน าที่ว่า “การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติ
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ดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความส าคัญน้อยกว่า 
เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ 
และแสวง ปิ่นมณี, 2529, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ดังนั้นการสร้างและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบท
ที่ 2 ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงถึงการก าหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่
ใช้ในการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อค าถามจากตัวบ่งชี้ 
 3.3.4  สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ” (ดูภาคผนวก ก) แล้วน าแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของ
ข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ (ดูรายชื่อและหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ข)  
  การแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของส านวนภาษา ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Congruence: IOC) โดยให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลที่ได้รับจาก

การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร IOC =
∑ R

N
 เมื่อ IOC แทนดัชนี

ความสอดคล้อง ∑ R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ N แทนจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อค าถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ค) จากนั้นน าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์  (ดูใน
ภาคผนวก จ) 
 3.3.4  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้  (Try-out) กับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่งผลจากการทดลองใช้ 
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(Try-out) แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นโดยรวมและจ าแนก
เป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตาราง 3.4 
 
ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม 

และจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 
 

องค์ประกอบหลัก ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำของควำมเชื่อม่ัน 
มีวิสัยทัศน ์ 0.937 
มีความน่าไว้วางใจ 0.875 
มีความกระตือรือร้น 0.932 
มองในแง่ด ี 0.950 

โดยรวม 0.975 
 
 แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นโดยรวมและจ าแนก
เป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตาราง 3.4 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) 
 3.4.2 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อม
ส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพ่ือตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) และขอความ
อนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการ
ด าเนินงาน พบว่า ได้รับคืนมาจ านวน 631 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
ทั้งหมด 660 ฉบับ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ 
ซึ่งจ านวนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน 631 ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling 
Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่  4 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
.911-.937 แสดงให้เห็นว่า จ านวนแบบสอบถามหรือจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
เพียงพอ 
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3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเพ่ือ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ก าหนด ส าหรับการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้น เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูล ดังนี้ 
 3.5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ทรำบสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เพศ อายุ  
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีค่าสถิติทีใ่ช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

3.5.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายโดยมีเกณฑ์การแปลความท่ีพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 
และ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบควำมสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนำขึ้นทฤษฎี
และงำนวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้
ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 55 ตัวบ่งชี้จาก 12 
องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
เท่านั้น ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) 
เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้
จะใกล้เคียงกับผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts, & 
Moustaki, 2011)โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
  1) วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) 
   ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบจาก
โมเดลการวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ใน
โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อนจากค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบย่อยเพ่ือพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 



74 

   (2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 
2010) 
   (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวน
พอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า  KMO ซึ่ง Cerny and Kaiser (1977) ได้
เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะ
วิเคราะห์ในระดับดีมากถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
   หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป เพ่ือ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการ
วัดของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จะน าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปสู่การองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second 
Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  คือ (1) เมทริกซ์
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading: ) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และค่าสถิติทดสอบที (T-test) (2) 
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  ( 2R ) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (Error: e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  (Relative Chi-square: CMIN/DF) (7) ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) (10) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (11) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit 
index: NFI)  
  2) วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis)  
   เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของสเกลองค์ประกอบย่อย ที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ดังกล่าว
ข้างต้นซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะน าไปสร้างสเกล
องค์ประกอบต่อไป แต่เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ไม่รายงาน  ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ จะน าค่าน้ าหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่ า

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for 
Sampling Adequacy) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยโดยพิจารณาจากเกณฑ์
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
   ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีค่าสถิติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
ดังนี้ คือ (1) เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading: ) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และค่าสถิติ
ทดสอบที (T-test) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ( 2R ) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (Error: e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) 
(7) ค่ าความคลาดเคลื่ อน ในการประมาณค่ าพารามิ เตอร์  ( Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) 
(9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) (10) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) (11) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) 
 
3.6  เกณฑ์ที่ใช้ในกำรทดสอบควำมสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Rabin, and Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ที่
ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์    
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มี 3 กลุ่มคือกลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ 
(Absolute Fit Indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ่ม
ดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ที่
ใช้ ดังนี้ 
 3.6.1  กลุ่มดัชนีควำมสอดคล้องสมบูรณ์ (Absolute Fit Indices) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่า
ดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  1) ไค-สแควร์ (Chi-square) เกณฑ์ที่ใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ค่า p-value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจ านวน
ของตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไปหรือจ านวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผลให้ได้ค่า
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า p-value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถน ามาอธิบายหรือ
สนับสนุนความสอดคล้องของโมเดลได้ 
  2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความกลมกลืน
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ก่อนปรับโมเดล เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
 
  3) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์    
ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่งค่าเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  4) ดัชนีที่ ใช้ เปรียบเทียบความสอดคล้อง  (Normed Chi-square หรือ Relative         
Chi-square: CMIN/DF) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า CMIN/DF อยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่าใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์
ส าหรับโมเดลที่มีความซับซ้อนหรือมีจ านวนตัวแปรในโมเดลมาก ๆ 
 3.6.2  กลุ่มดัชนีควำมสอดคล้องที่เพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจาก
ดัชนีความสอดคล้องกลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจ าเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย         
(Multi-item Construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  1) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า NFI 
ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลที่มีความ
ซับซ้อน  
  2) ดัชนีความสอดคล้องของ Tucker and Lewis (Tucker Lewis Index: TLI) มีค่า
ตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เป็นค่าดัชนี ที่
ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  4) ดัชนีที่ไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์ (Relative Non-centrality Index: RNI) มีค่า
ตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  5) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ ความ
สอดคล้องของโมเดลที่ค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) จ านวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างใน การ
วิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
   (1) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (DF) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างหากค่า AGFI มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   (2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง  (Parsimony Normed Fit 
Index: PNFI) ซึ่งน า NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
  จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair et al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจาก
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ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5  ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น  จาก

ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที่ใช้วัดควำม
สอดคล้อง 

ระดับกำรยอมรับ 

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

 
3.7  กำรตรวจสอบค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 
 น าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่ แสดงว่า มีค่า
น าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี้  1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) 



 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อน 
จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ 1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ  3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

 

4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
1 องค์ประกอบหลัก มีวิสัยทัศน์ (Visionary) VIS 

1.1 กล้าเสี่ยง (Risk-Taker) VIS1 
1.2 มีจินตนาการ (Imaginative) VIS2 
1.3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Accepting Change) VIS3 

2 องค์ประกอบหลัก มีความน่าไว้วางใจ (Trust) TRU 
2.1 มีความสามารถ (Ability) TRU1 
2.2 มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) TRU2 
2.3 มีความซื่อสัตย์ (Integrity) TRU3 

3 องค์ประกอบหลัก มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ENT 
3.1 รักในสิ่งที่ท า (Be Passionate) ENT1 
3.2 มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ENT2 
3.3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (Self-Development) ENT3 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อแทน 
4 องค์ประกอบหลัก มองในแง่ดี (Optimistic) OPT 

4.1 มั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) OPT1 
4.2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Motivation for Self) OPT2 
4.3 มองในเชิงบวก (Look Positive) OPT3 

 
ตารางที่ 4.2  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิติ 
สัญลักษณ์และอักษร

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

R 

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 2R  
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)   
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งชี้ E 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) * 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) CMIN/DF 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม 
(Goodness of Fit Index) 

GFI 

ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 

AGFI 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index)  

CFI 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index) NFI 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 631 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.60 
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไปจ านวน 660 ฉบับผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่และ
ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
547 
84 

 
86.69 
13.31 

2. อายุ 
1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50ปี 
4. 51-60 ปี 

 
1 

89 
320 
221 

 
0.16 

14.11 
50.71 
35.02 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
0 

145 
451 
35 

 
0.00 

22.97 
71.47 
5.56 

4.  ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ไม่เกิน 5 ปี 
2. 6-10 ปี 
3. 11-20ปี 
4. 21 ปีขึ้นไป 

 
16 

144 
406 
65 

 
2.54 

22.82 
64.34 
10.30 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
547 คน คิดเป็นร้อยละ 86.69 และ เพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50 ปีมากที่สุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 57.71 
รองลงมา คือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02อายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.11 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล าดับ 
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 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 71.47 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.97และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 11-20 ปี 
มากที่สุด จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และ มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ตามล าดับ 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
เพ่ือ คัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% (2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของ
แต่ละองค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) และโมเดลใน
ระดับองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) โดยใช้เกณฑ์ 1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่
ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า 2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index: GFI) 4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-
Fit Index: AGFI 5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 6) ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 (3) การตรวจสอบ
ค่าความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ) ขององค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 
0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับ
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมี ดังนี้ 
 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ใน
โมเดล 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพ่ือตอบสมมุติฐานการวิจัยข้อ 1 ที่ก าหนดว่า “ตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การวิจัยมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20%” เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในล าดับต่อไปผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบ
หลัก แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  

=/> 
3.00 

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

1. องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
1.1  องค์ประกอบย่อยกล้าเสี่ยง (Risk-Taker) 

(1) กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
(2) กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่ 
(3) ท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ 
(4) กล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

 
 

4.53 
4.45 
4.38 
4.42 

 
 

0.60 
0.61 
0.69 
0.60 

 
 

13.15 
13.64 
15.77 
13.60 

1.2 องค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ (Imaginative) 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งานได้

จริง 
(3) สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ           

ที่เกิดขึ้นได้ 
(4) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท างานเพ่ือน าไปสู่ ผลส าเร็จ

ได้ 

 
4.38 
4.38 

 
4.40 

 
4.41 

 
0.60 
0.61 

 
0.63 
 
0.64 

 
13.69 
14.00 

 
14.24 

 
14.47 

1.3 องค์ประกอบย่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
  (Accepting Change) 
(1) มีกระบวนการในการตัดสินใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ 
(2) มีจิตใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 
(3) มีการไตร่ตรอง ทดลองท า และน านวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ 
(4) มีการยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
(5) มีการน านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

 
 

4.55 
4.35 
4.33 
4.59 
4.52 

 
 

0.55 
0.62 
0.62 
0.59 
0.55 

 
 

12.03 
14.35 
14.24 
12.84 
12.21 

2.  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (Trust) 
    2.1 องค์ประกอบย่อยมีความสามารถ (Ability) 

(1)  มีความสามารถและศักยภาพที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 
(2)  สามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะเพ่ือให้

งานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
(3)  มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย 

 
 

4.60 
4.36 

 
4.34 

 
 

0.53 
0.62 

 
0.65 

 
 

11.60 
14.13 

 
14.95 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

2.  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (Trust) 
2.2 องค์ประกอบย่อยมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

(1) มีความคงเส้นคงวาและรักษาในค าม่ันสัญญา 
(2) สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์  
(3) สามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอื่นในองค์กรได้ 
(4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
(5) สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
(6) มีการพัฒนาความรู้และความช านาญของตนเองเสมอ 

 
 

4.27 
4.35 
4.48 
4.42 
4.39 
4.22 

 
 

0.68 
0.63 
0.58 
0.60 
0.63 
0.64 

 
 

15.94 
14.41 
12.87 
13.54 
14.41 
14.38 

2.3  องค์ประกอบย่อยมีความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
(1) มีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและต่อผู้อ่ืน 
(2) มีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 
(3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(4) ไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
(5) รับรู้หน้าที่ของตนเอง 
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และถูกต้อง 

 
4.18 
4.17 
4.12 
4.10 
4.20 
4.17 

 
0.70 
0.72 
0.74 
0.71 
0.71 
0.71 

 
16.69 
17.30 
17.98 
17.41 
16.81 
17.02 

3. องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
3.1 องค์ประกอบย่อยรักในสิ่งท่ีท า (Be Passionate) 

(1) มีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท างาน 
(2) มีความรักในงานที่ท า 
(3) มีความพึงพอใจในงานท า 
(4) มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
(5) มีความตื่นตัวในการท างาน 

 
 

4.20 
4.34 
4.12 
4.04 
4.35 

 
 

0.64 
0.65 
0.68 
0.74 
0.58 

 
 

15.24 
14.90 
16.56 
18.29 
13.39 

3.2  องค์ประกอบย่อยมีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
(1) มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ 
(2) มีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีแรงผลักดันที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
(4) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพ่ือก้าวไปข้างหน้า

อย่างต่อเนื่อง 

 
4.35 
4.31 
4.38 
4.34 

 
0.60 
0.63 
0.57 
0.55 

 
13.75 
14.54 
13.01 
12.71 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

3. องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
3.3  องค์ประกอบย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  
      (Self-Development) 

(1) มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
(2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะท างาน 
(3) สามารถท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 
(4) มีการน าความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(5) มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 

 
 
 

4.30 
4.29 
4.34 
4.26 
4.27 

 
 
 

0.63 
0.61 
0.61 
0.65 
0.62 

 
 
 

14.68 
14.32 
14.09 
15.19 
14.61 

4. องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (Optimistic) 
4.1 องค์ประกอบย่อยม่ันใจในตัวเอง (Self-Confidence) 

(1) มีความศรัทธาในตนเอง 
(2) ไม่มีความประหม่า 
(3) มีความกล้าคิด กล้าท า 
(4) มีความคิดเป็นของตนเอง 

 
 

4.30 
4.38 
4.37 
4.40 

 
 

0.59 
0.61 
0.60 
0.55 

 
 

13.72 
13.94 
13.80 
12.59 

4.2 องค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง  
(Motivation for Self) 

(1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง 
(2) มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 
(3) สามารถสร้างความท้าทายในงานที่ท า 
(4) มีวิธีการที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

 
 

4.36 
4.55 
4.51 
4.47 

 
 

0.57 
0.52 
0.57 
0.54 

 
 

13.15 
11.33 
12.54 
12.12 

4.3 องค์ประกอบย่อยมองในเชิงบวก (Look Positive) 
(1) มีความเข้าใจคนอ่ืน 
(2) มองส่วนดีของผู้อื่น 
(3) มีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต 
(4) มีการเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรค 
(5) มีการคิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 

 
4.42 
4.55 
4.50 
4.56 
4.53 

 
0.58 
0.53 
0.57 
0.52 
0.53 

 
13.18 
11.62 
12.76 
11.36 
11.71 

หมายเหตุ: ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.52-0.74 ซึ่งแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 
 จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษามีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้ 
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 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ กล้า
เสี่ยง มีจินตนาการ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีตัวบ่งชี้รวม 13 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 
-4.59 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.03-15.77 

 องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ มีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ และมีความซื่อสัตย์ รวม 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10 
-4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.60-17.98 

 องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ รักในสิ่งที่ท า มีความอยากรู้อยากเห็น และมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง รวม 14 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.38 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.71-18.29 

 องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มั่นใจ
ในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และมองเชิงบวก รวม 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30-4.56 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33-13.94 
 4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎี
หรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 55 ตัวบ่งชี้จาก 12 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบ
หลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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VI1 
VI2 
VI3 
VI4 
VI5 
VI6 
VI7 
VI8 
VI9 
VI10 
VI11 
VI12 
VI13 
TR14 
TR15 
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TR23 
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TR26 
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EN34 
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EN42 
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OP47 
OP48 
OP49 
OP50 
OP51 
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OP54 
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 VIS3 
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ENT2 

 

 

TRU1 
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OPT2 

OPT1 

OPT3 

ภาพที่ 4.1  โมเดลส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
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 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 
 4.3.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป แต่ เนื่ องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 12 องค์ประกอบย่อย และ 
55ตัวบ่งชี้ได้ในครั้งเดียว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 
  4.3.3.1 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 13 
ตัวบ่งชี้ 
  4.3.3.2 องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัว
บ่งชี้ 15 ตัวบ่งชี้ 
  4.3.3.3 องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มี
ตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้ 
  4.3.3.4 องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 13 
ตัวบ่งชี้ 
  ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 4.2-4.5 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
  

VIS1 

VIS2 

VIS3 
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ภาพที่ 4.3  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
  

TRU1 

TRU2 

TRU3 
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ENT29 

 

ENT30 
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ENT39 
 

ENT40 
 

ENT41 
 

ENT42 
 

ภาพที ่4.4  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
 
 

ENT1 

ENT2 

ENT3 



91 

OPT43 

 
OPT44 
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ภาพที่ 4.5  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
 

OPT1 

OPT2 

OPT3 
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 ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์     (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 
 นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ ค่า Bartlett’s 
Test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น (Probability) ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียง
พอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2539, Tobias, & Carlson, 2010) และวิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ว่ามีจ านวน
พอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า 
ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดี
มาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ าแนกเป็นรายโมเดล 
ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8 
 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ตารางที่ 4.5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) 
 

ตัวบ่งชี้ VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7 VI8 VI9 VI10 VI11 VI12 VI13 
VI1 1.000             
VI2 .556** 1.000            
VI3 .419** .497** 1.000           
VI4 .451** .481** .576** 1.000          
VI5 .484** .348** .425** .494** 1.000         
VI6 .323** .300** .452** .508** .610** 1.000        
VI7 .376** .340** .420** .368** .499** .499** 1.000       
VI8 .373** .454** .455** .500** .348** .424** .516** 1.000      
VI9 .551** .499** .420** .418** .462** .325** .434** .434** 1.000     
VI10 .370** .435** .470** .430** .471** .494** .435** .479** .555** 1.000    
VI11 .396** .417** .418** .410** .420** .352** .428** .420** .497** .481** 1.000   
VI12 .293** .409** .479** .462** .423** .353** .313** .461** .555** .501** .379** 1.000  
VI13 .411** .340** .438** .323** .377** .286** .392** .362** .404** .364** .341** .424** 1.000 

หมายเหตุ:  ** หมายถึง P<0.01  
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือมีความสามารถใน
การคิดอย่างสร้างสรรค์ (VI5) และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง 
(VI6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.610 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง (VI6) และมีการน านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วย
ความเต็มใจ (VI13) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.286 
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ตารางที่ 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) 
 

ตัวบ่งชี้ TR14 TR15 TR16 TR17 TR18 TR19 TR20 TR21 TR22 TR23 TR24 TR25 TR26 TR27 TR28 
TR14 1.000               
TR15 .316** 1.000              
TR16 .311** .727** 1.000             
TR17 .250** .734** .715** 1.000            
TR18 .354** .716** .802** .673** 1.000           
TR19 .359** .590** .597** .589** .618** 1.000          
TR20 .377** .564** .552** .575** .582** .695** 1.000         
TR21 .427** .604** .653** .597** .648** .674** .697** 1.000        
TR22 .314** .639** .557** .617** .590** .542** .606** .710** 1.000       
TR23 .238** .615** .591** .553** .598** .515** .422** .603v .643 1.000      
TR24 .167** .598** .520** .644** .521** .469** .486** .524** .663 .728** 1.000     
TR25 .271** .567** .616** .550** .615** .530** .455** .550** .616 .729** .660** 1.000    
TR26 .200v .545** .590** .547** .571** .457** .453** .534** .546 .643** .631** .740** 1.000   
TR27 .196** .585** .574** .562** .557** .486** .466** .487** .515 .542** .585** .560** .600** 1.000  
TR28 .147** .478** .544** .471** .535** .377** .383** .499** .473 .548** .515** .557** .598** .706** 1.000 

หมายเหตุ :  ** หมายถึง  P<0.01  
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีความ
ช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย (TR16) และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์ (TR18) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .802 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุด คือ มีความสามารถและศักยภาพท่ีจะท าภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ (TR14) และมีความไม่ เอนเอียง 
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม (TR24) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .167 
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ตารางที่ 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น  (ENT) 
 

ตัวบ่งชี้ EN29 EN30 EN31 EN32 EN33 EN34 EN35 EN36 EN37 EN38 EN39 EN40 EN41 EN42 
EN29 1.000              
EN30 .687** 1.000             
EN31 .723** .650** 1.000            
EN32 .663** .583** .758** 1.000           
EN33 .465** .524** .434** .435** 1.000          
EN34 .456** .490** .409** .389** .752** 1.000         
EN35 .500** .446** .478** .463** .595** .652** 1.000        
EN36 .475** .426** .440** .398** .576** .632** .626** 1.000       
EN37 .427** .539** .501** .454** .617** .582** .571** .619** 1.000      
EN38 .473** .563** .469** .474** .561** .559** .500** .469** .572** 1.000     
EN39 .479** .577** .469** .503** .522** .534** .474** .490** .534** .727** 1.000    
EN40 .462** .554** .486** .441** .579** .612** .536** .508** .549** .643** .655** 1.000   
EN41 .543** .590** .563** .572** .493** .505** .531** .530** .513** .646** .695** .715** 1.000  
EN42 .411** .544** .473** .455** .536** .543** .489** .560** .521** .585** .580** .640** .708** 1.000 

หมายเหตุ:  ** หมายถึง  P<0.01  
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ ตัวบ่งชี้
จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน เชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีความพึง
พอใจในงานท า (EN31) และมีความกระตือรือร้นในการท างาน  (EN32) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .758 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ มีความกระตือรือร้นใน การ
ท างาน (EN32) และมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ (EN34) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .389 
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ตารางที่ 4.8  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) 
 

ตัวบ่งชี้ OP43 OP44 OP45 OP46 OP47 OP48 OP49 OP50 OP51 OP52 OP53 OP54 OP55 
OP43 1.000             
OP44 .428** 1.000            
OP45 .498** .626** 1.000           
OP46 .393** .620** .629** 1.000          
OP47 .453** .511** .646** .640** 1.000         
OP48 .414** .442** .450** .463** .543** 1.000        
OP49 .328** .370** .482** .398** .510** .633** 1.000       
OP50 .347** .437** .539** .405** .426** .591** .628** 1.000      
OP51 .456** .480** .451** .395** .522** .538** .605** .590** 1.000     
OP52 .407** .396** .438** .462** .461** .570** .581** .565** .555** 1.000    
OP53 .413** .394** .418** .366** .476** .451** .597** .508** .648** .618** 1.000   
OP54 .399** .440** .418** .422** .462** .600** .605** .563** .577** .627** .687** 1.000  
OP55 .387** .377** .408** .463** .386** .509** .453** .446** .440** .565** .481** .607** 1.000 

หมายเหตุ:  ** หมายถึง  P<0.01 
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้  
จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือมีการ ต่อยอดทาง
ความคิดในอนาคต (OP53) และมีการเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรค  (OP54) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.687 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือมีความศรัทธาใน
ตนเอง (OP43) และสามารถสร้างความท้าทายในงานที่ท า (OP49) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.328 
 โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตาราง
ที่ 4.5-4.8 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (P< .01) และ .05 (P< .05) ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัดของ
มีวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของการเป็นนักสื่อสาร โมเดลการวัดของการเป็นนักสร้าง ความร่วมมือ และ
โมเดลการวัดของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์- 

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

 

โมเดล 
Bartlett Test 
of Sphericity 

P 
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  

Test for Sampling Adequacy 
มีวิสัยทัศน์ 3683.142 .000 .911 
มีความน่าไว้วางใจ 7305.627 .000 .937 
มีความกระตือรือร้น 6433.220 .000 .934 
มองในแง่ดี 4881.341 .000 .921 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
3683.142,7305.627,6433.220 และ 4881.341 ตามล าดับ ซึ่งมี ค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P< 
.01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .911-.937 แสดงว่า
จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 
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 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จ านวน 55 ตัวบ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) แสดง
ในตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้างโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ แสดง
ในภาพที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิก์าร
พยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E) 

VIS1 VI1 
VI2 
VI3 
VI4 

1.00 
1.10 
1.43 
1.25 

- 
0.07 
0.10 
0.09 

- 
15.17** 
13.81** 
13.90** 

0.07 
0.08 
0.15 
0.18 

0.37 
0.43 
0.56 
0.57 

0.23 
0.22 
0.21 
0.16 

VIS2 VI5 
VI6 
VI7 
VI8 

1.00 
0.84 
1.02 
1.09 

- 
0.56 
0.68 
0.78 

- 
15.03** 
15.07** 
14.02** 

0.22 
-0.02 
0.15 
0.20 

0.51 
0.35 
0.49 
0.53 

0.17 
0.24 
0.20 
0.19 

VIS3 VI9 
VI10 
VI11 
VI12 
VI13 

1.00 
1.12 
1.02 
1.07 
0.77 

- 
0.07 
0.67 
0.06 
0.06 

- 
17.33** 
15.51** 
17.15** 
13.19** 

0.13 
0.12 
0.11 
0.16 
0.06 

0.54 
0.52 
0.44 
0.53 
0.31 

0.14 
0.19 
0.21 
0.16 
0.21 

CMIN/DF =1.565, RMSEA = 0.030, GFI = 0.984, AGFI = 0.967, CFI = 0.993, NFI = 0.982 
**P < .01 
 
ตารางที่ 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบย่อย VIS1 VIS2 VIS3 
VIS1 
VIS2 
VIS3 

1.00 
.875** 
.836** 

 
1.00 

.826** 

 
 

1.00 
** P < .01 
 จากตารางที่ 4.10-4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ได้ ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
 
 จากตารางที่ 4.10, 4.11 และภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.565 ค่าความ คลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.030 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ  0.967 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.993 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.982 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่า 
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 13 ตัว  มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-1.43 ซึ่งเกินเกณฑ์ ที่
ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัว
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บ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ VI1-VI4 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยกล้าเสี่ยง (VIS1) ตัวบ่งชี้ที่ V5-V8 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย มี
จินตนาการ (VIS2) และตัวบ่งชี้ที่ V9-V13 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลง (VIS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์  มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและ ความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.826-0.875 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส าหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ได้สเกล
องค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2 = (VI5+VI6+VI7+VI8) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3 = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 

   (2)  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความ น่าไว้วางใจ 
(TRU) แสดงในตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัว
แปรในองค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจแสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดของมีความ
น่าไว้วางใจแสดงในภาพที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E) 

TRU1 TR14 
TR15 
TR16 

1.00 
2.55 
2.77 

- 
0.27 
0.29 

- 
9.52** 
9.55** 

0.01 
0.05 
0.07 

0.14 
0.70 
0.74 

0.24 
0.11 
0.11 

TRU2 TR17 
TR18 

1.00 
0.96 

- 
0.04 

- 
24.13** 

0.01 
0.15 

0.66 
0.72 

0.16 
0.11 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E) 

 TR19 
TR20 
TR21 
TR22 

0.74 
0.74 
0.87 
0.93 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

19.57** 
18.45** 
20.45** 
21.05** 

0.06 
0.02 
0.05 
0.14 

0.50 
0.46 
0.58 
0.60 

0.17 
0.19 
0.17 
0.18 

TRU3 TR23 
TR24 
TR25 
TR26 
TR27 
TR28 

1.00 
1.01 
1.08 
1.00 
1.00 
0.85 

- 
0.04 
0.44 
0.04 
0.05 
0.05 

- 
24.17** 
24.23** 
20.98** 
18.81** 
17.12** 

0.13 
0.16 
0.16 
0.09 
0.15 
0.02 

0.66 
0.63 
0.68 
0.61 
0.57 
0.46 

0.16 
0.19 
0.18 
0.20 
0.22 
0.27 

CMIN/DF =1.876, RMSEA =0.037, GFI = 0.981, AGFI = 0.955, CFI = 0.994, NFI = 0.987 
** P < .01 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความ 

น่าไว้วางใจ 
 

องค์ประกอบย่อย TRU 1 TRU 2 TRU 3 
TRU 1 
TRU 2 
TRU 3 

1.00 
.872** 
.873** 

 
1.00 

.861** 

 
 

1.00 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.12-4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ ได้ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
 
 จากตารางที่ 4.12, 4.13 และภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.876 ค่าความ คลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 
0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.981 ค่าดัชนีวัด



106 

ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.955 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ  0.994 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.987 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่า 
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 9 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.74-2.77 ซึ่งเกินเกณฑ์ ที่ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ เป็น ตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ TR14-TR16 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความสามารถ (TRU1) ตัวบ่งชี้ที่ TR17-TR22 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีความน่าเชื่อถือ (TRU2) และตัวบ่งชี้ที่ TR23-TR28 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมี
ความซื่อสัตย์ (TRU3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีความ น่าไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.861-0.873 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส าหรับโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจได้
สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

TRU1 = (TR14+TR15+TR16) = (0.01+0.05+0.07) = 0.13 
TRU2= (TR17+TR18+TR19+TR20+TR21+TR22) = (0.01+0.15+0.06+0.02+0.05+0.14)  

= 0.43 
TRU3 = (TR23+TR24 +TR25+TR26+TR27+TR28) = (0.13+0.16+0.16+0.09+0.15+0.02)  

= 0.71 
 

   (3)  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
(ENT) แสดงในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัว
แปรในองค์ประกอบมีความกระตือรือร้นแสดงในตารางที่ 4. 15 และการสร้างโมเดลมีความ
กระตือรือร้น แสดงในภาพที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
(ENT) 

 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E) 

ENT1 EN29 
EN30 
EN31 
EN32 
EN33 

1.00 
1.06 
1.00 
1.11 
1.03 

- 
0.05 
0.04 
0.06 
0.06 

- 
21.77** 
24.30** 
19.91** 
16.29** 

0.14 
0.29 
0.04 
0.17 
0.74 

0.66 
0.74 
0.59 
0.62 
0.85 

0.14 
0.11 
0.19 
0.20 
0.05 

ENT2 EN34 
EN35 
EN36 
EN37 

1.00 
1.05 
0.92 
0.93 

- 
0.05 
0.05 
0.05 

- 
20.59** 
20.38** 
19.26** 

0.21 
0.17 
0.14 
0.25 

0.64 
0.63 
0.60 
0.64 

0.13 
0.15 
0.13 
0.11 

ENT3 EN38 
EN39 
EN40 
EN41 
EN42 

1.00 
0.99 
1.01 
1.13 
0.97 

- 
0.04 
0.05 
0.05 
0.05 

- 
24.67** 
21.77** 
22.38** 
19.55** 

0.10 
0.11 
0.15 
0.23 
0.10 

0.61 
0.63 
0.67 
0.74 
0.59 

0.16 
0.14 
0.12 
0.11 
0.16 

CMIN/DF =1.888, RMSEA = 0.038, GFI = 0.983, AGFI = 0.957, CFI = 0.994, NFI = 0.988 
** P < .01 
 

ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความ 
กระตือรือร้น 

 
องค์ประกอบย่อย ENT 1 ENT 2 ENT 3 

ENT 1 
ENT 2 
ENT 3 

1.00 
.759** 
.833** 

 
1.00 

.776** 

 
 

1.00 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.14-4.15 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น ได้ดังภาพที่ 
4.8 
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ภาพที่ 4.8  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
 
 จากตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้นพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.888 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 
0.038ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.983 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.957 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.994 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.988 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่า 
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.92-1.13 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ EN29-EN33 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยรักในสิ่งที่ท า (ENT1) ตัวบ่งชี้ที่ EN34-EN37 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
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ย่อยมีความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) และตัวบ่งชี้ที่ EN38-EN42 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยัง
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของการเป็น นักสร้าง
ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง  ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่า
ความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.759-0.833 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่
ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส าหรับโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้นได้
สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

ENT1 = (EN29+EN30+EN31+EN32+EN33) = (0.14+0.29+0.04+0.17+0.74) = 1.38 
ENT2 = (EN34+EN35+EN36+EN37) = (0.21+0.17+0.14+0.25) = 0.77 
ENT3 = (EN38+EN39+EN40+EN41+EN42) = (0.10+0.11+0.15+0.23+0.10) = 0.69 

   (4)  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) 
แสดงในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบมองในแง่ดี แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดของ มองในแง่ดี แสดงใน
ภาพที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E) 

OPT1 OP43 
OP44 
OP45 
OP46 

1.00 
1.22 
1.22 
1.09 

- 
0.09 
0.09 
0.08 

- 
14.35** 
13.13** 
13.61** 

0.20 
0.17 
0.25 
0.34 

0.44 
0.61 
0.62 
0.60 

0.20 
0.15 
0.14 
0.12 

OPT2 OP47 
OP48 
OP49 
OP50 

1.00 
1.09 
1.22 
1.11 

- 
0.07 
0.07 
0.07 

- 
16.77** 
16.94** 
15.35** 

0.08 
0.17 
0.13 
0.15 

0.42 
0.62 
0.64 
0.58 

0.19 
0.10 
0.12 
0.12 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (E) 

OPT3 OP51 
OP52 
OP53 
OP54 
OP55 

1.00 
0.91 
1.05 
0.96 
0.76 

- 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

- 
18.87** 
21.20** 
19.73** 
14.98** 

0.11 
0.11 
0.21 
0.17 
0.04 

0.58 
0.58 
0.66 
0.67 
0.40 

0.14 
0.12 
0.11 
0.09 
0.17 

CMIN/DF =2.021, RMSEA = 0.040, GFI = 0.982, AGFI = 0.957, CFI = 0.992, NFI = 0.85 
** P < .01 
 
ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมองในแง่ดี 
 

องค์ประกอบย่อย OPT 3 OPT 2 OPT 1 
OPT 3 
OPT 2 
OPT 1 

1.00 
.941** 
.696** 

 
1.00 

.715** 

 
 

1.00 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.16-4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมองในแง่ดีได้ดังภาพ ที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
 
 จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดของมองในแง่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.021 ค่าความ คลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.040 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.982 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.957 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ  0.992 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.985 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 24 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.76-1.22 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้  OP43-OP46 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบมั่นใจในตนเอง (OPT1) ตัวบ่งชี้ที่ OP47-OP50 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) และตัวบ่งชี้ที่ OP51-OP55 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมองในเชิงบวก (DEL3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้
จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี  มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและ  ความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.696-0.941 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส าหรับโมเดลการวัดของมองในแง่ดีได้สเ กล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

OPT1 = (OP43+OP44+OP45+OP46) = (0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 = (OP47+OP48+OP49+OP50) = (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 = (OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) = (0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 

 โดยภาพรวม จากตารางที่ 4.10-4.17 และภาพที่ 4.6-4.9 ซึ่งได้แสดงผล การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้ คือ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
มีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ขององค์ประกอบภาวะผู้น า 
เชิงบันดาลใจและผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจ านวน 12 ตัว ได้ดังสมการ 

VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2 = (VI5+ (IV6+V7+V8) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3 = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
TRU1 = (TR14+TR15 +TR16) = (0.01+0.05+0.07) = 0.13 
TRU2 = (TR17+TR18+TR19+TR20+TR21+TR22) = (0.01+0.15+0.06+0.02+0.05+0.14) 
    = 0.43 
TRU3 = (TR23+TR24 +TR25+TR26+TR27+TR28) = (0.13+0.16+0.16+0.09+0.15+0.02) 
    = 0.71 
ENT1 = (EN29+EN30+EN31+EN32+EN33) = (0.14+0.29+0.04+0.17+0.74) = 1.38 
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R4 

R3 

R2 

R1 

ENT2 = (EN34+EN35+EN36+EN37) = (0.21+0.17+0.14+0.25) = 0.77 
ENT3 = (EN38+EN39+EN40+EN41+EN42) = (0.10+0.11+0.15+0.23+0.10) = 0.69 
OPT1 = (OP43+OP44+OP45+OP46) = (0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 = (OP47+OP48+OP49+OP50) = (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 = (OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) = (0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 

  2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
  การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second 
Order Confirmatory Factor Analysis) จากองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ ซึ่งได้จากสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 12 ตัวดังกล่าวข้างบน และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มี
วิสัยทัศน์ (VIS) มีความน่าไว้วางใจ (TRU) มีความกระตือรือร้น (ENT) และมองในแง่ดี (OPT) ดังแสดง
โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4.10  โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

VIS 

ENT 

OPT 

VIS1 

VIS2 

VIS3 

TRU1 

TRU2 

TRU3 

ENT1 

ENT2 

ENT3 

OPT1 

OPT2 

OPT3 

INSP 

TRU 
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 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง 12 ตัว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
และไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 
2012) 
 รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น
เมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity 
และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิ เคราะห์องค์ประกอบต่อไป
โดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539, Tobias, & Carlson, 2010) และ
ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์
หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า 
.80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 
แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) 

 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 12 ตัว 
 

ตัวบ่งชี้ VIS1 VIS2 VIS3 TRU1 TRU2 TRU3 ENT1 ENT2 ENT3 OPT1 OPT2 OPT3 
VIS1 1.000            
VIS2 .672** 1.000           
VIS3 .691** .682** 1.000          
TRU1 .609** .645** .619** 1.000         
TRU2 .580** .608** .578** .834** 1.000        
TRU3 .458** .516** .474** .692** .766** 1.000       
ENT1 .489** .547** .498** .651** .707** .807** 1.000      
ENT2 .490** .534** .514** .589** .635** .559** .700** 1.000     
ENT3 .440** .566** .527** .621** .695** .669** .726** .731** 1.000    
OPT1 .522** .535** .525** .637** .619** .564** .647** .674** .730** 1.000   
OPT2 .532** .551** .561** .573** .533** .387** .490** .625** .592** .698** 1.000  
OPT3 .567** .536** .557** .594** .601** .401** .502** .536** .566** .639** .789** 1.000 

หมายเหตุ:  ** หมายถึง  P<0.01  
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 12 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) 
โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ (TRU3) และรักในสิ่ง ที่ท า (ENT1) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .834 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ 
ความซื่อสัตย์ (TRU3) และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.387 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่า
การทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-

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

 

โมเดล Bartlett Test 
of Sphericity P Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling Adequacy 
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 6524.158 .000 0.918 

 
 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 6524.158 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P< .01) ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ ส่วนค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .918 แสดงว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม  AMOS เพ่ือพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ ภาวะผู้น า          

เชิงบันดาลใจ 
 

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ (VIS) 

VIS1 1.00 - - 0.24 0.66 1.30 
VIS2 1.01 0.04 23.04** 0.23 0.69 1.15 
VIS3 0.96 0.04 23.07** 0.22 0.68 1.12 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. T-Value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (E) 

องค์ประกอบย่อยมีความน่าไว้วางใจ (TRU) 
TRU1 1.00 - - 0.41 0.85 0.32 
TRU2 2.13 0.60 33.04** 0.12 0.82 1.75 
TRU3 2.02 0.10 20.89** 0.06 0.58 5.19 

องค์ประกอบย่อยมีความกระตือรือร้น (ENT) 
ENT1 1.00 - - 0.35 0.68 2.33 
ENT2 0.73 0.03 24.57** 0.24 0.69 1.21 
ENT3 1.04 0.04 26.07** 0.46 0.77 1.62 

องค์ประกอบย่อยมองในแง่ดี (OPT) 
OPT1 1.00 - - 0.33 0.72 1.02 
OPT2 0.91 0.04 21.52** 0.20 0.67 1.05 
OPT3 1.23 0.06 19.84** 0.18 0.66 1.67 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
VIS 1.00 - 19.96** - 0.75 0.64 
TRU 0.90 0.05 19.96** - 0.87 0.23 
ENT 1.47 0.08 17.91** - 0.82 0.99 
OPT 1.01 0.06 17.55** - 0.76 0.61 

CMIN/DF =1.785, RMSEA = 0.035, GFI = 0.987, AGFI = 0.964, CFI = 0.997, NFI = 0.992 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจได้ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า 

เชิงบันดาลใจ 
 
 จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.785 ค่าความ คลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.035 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.987 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ  0.964 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ  (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ  0.997 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.992 
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 สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่า น้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.47 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ  มีความ
กระตือรือร้น (ENT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.47 มองในแง่ดี  (OPT) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีความ น่า
ไว้วางใจ (TRU) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า เชิงบันดาล
ใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดจากองค์ประกอบของเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มองใน
แง่ดี มีวิสัยทัศน์และมีความน่าไว้วางใจ ตามล าดับ 
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงาน ค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ ทั้ง 
4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจแทน ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบซึ่งทั้งสองค่านี้ให้ความหมายในท านองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) ดัง
สมการ 

 INSP = 1.00(VIS) + 0.90(TRU) + 1.47(ENT) + 1.01(OPT) 
 4.3.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 
3 คือผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) 
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) รายละเอียด ดังตารางที่ 4.21 

 
ตารางที่ 4.21  น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ 

ตัวบ่งชี้ 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ 
(INSP) 

มีวิสัยทัศน์ (VIS) 1.00 กล้าเสี่ยง (VIS1) 1.00 V1 1.00 
V2 1.10 
V3 1.43 
V4 1.25 

มีจินตนาการ
(VIS2) 

1.01 V5 1.00 
V6 0.84 
V7 1.02 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

     V8 1.09 
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
(VIS3) 

0.96 V9 1.00 
V10 1.12 
V11 1.02 
V12 1.07 
V13 0.77 

มีความน่า
ไว้วางใจ (TRU) 

0.90 มีความสามารถ
(TRU1) 

1.00 TR14 1.00 
TR15 2.55 
TR16 2.77 

มีความน่าเชื่อถือ
(TRU2) 

2.13 TR17 1.00 
TR18 0.96 
TR19 0.74 
TR20 0.74 
TR21 0.87 
TR22 0.93 

มีความซื่อสัตย์
(TRU3) 

2.02 TR23 1.00 
TR24 1.01 
TR25 1.08 
TR26 1.00 
TR27 1.00 
TR28 0.85 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลัก 

  องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ 
(INSP) 

มีความ
กระตือรือร้น 
(ENT) 

1.47 รักในสิ่งที่ท า
(ENT1) 

1.00 EN29 1.00 

EN30 1.06 
EN31 1.00 
EN32 1.11 
EN33 1.03 

2 มีความอยากรู้
อยากเห็น 
(ENT2) 

0.73 EN34 1.00 
EN35 1.05 
EN36 0.92 
EN37 0.93 

มีพลังพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
(ENT3) 

1.04 EN38 1.00 
EN39 0.99 
EN40 1.01 
EN42 1.13 
EN42 0.97 

มองในแง่ดี 
(OPT) 

1.01 มั่นใจในตนเอง
(OPT1) 

1.00 OP43 1.00 
OP44 1.22 
OP45 1.22 
OP46 1.09 

สร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง (OPT2) 

0.91 OP47 1.00 
OP48 1.09 
OP49 1.22 
OP50 1.11 

มองในเชิงบวก
(OPT3) 

1.23 OP51 1.00 
OP52 0.91 
OP53 1.05 
OP54 0.96 
OP55 0.76 
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 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบ
หลักทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.47 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีความกระตือรือร้น (ENT) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.47 มองในแง่ดี (OPT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีวิสัยทัศน์ (VIS) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีความน่าไว้วางใจ (TRU) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.90 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย มีค่า
เป็นบวกและมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (VIS) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย น้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.96-1.01 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีจินตนาการ (VIS2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 กล้าเสี่ยง (VIS1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และยอมรับ        
การเปลี่ยนแปลง (VIS3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 
 2) องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (TRU) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-2.13 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่า 
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความน่าเชื่อถือ  (TRU2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 2.13 มีความซื่อสัตย์ (TRU3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 2.02 แลมี
ความสามารถ (TRU1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
 3) องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (ENT)ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.73-1.04 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.04 รักในสิ่งที่ท า (ENT1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมี
ความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.73 
 4) องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (OPT) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.91-1.23 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มองในเชิงบวก  (OPT3) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.23 มั่นใจในตนเอง (OPT1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และ สร้าง
แรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 
 จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดับตัวบ่งชี้
ของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 55 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.74-2.77 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด คือ มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย (TR16) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 2.77 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ สามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนใน
องค์กรได้ (TR19) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
(TR20) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 
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โดยสรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 
โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด 4 

โมเดล และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัด ของภาวะ
ผู้น าเชิงบันดาลใจเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

โมเดลการวัด 

CMIN 
เกณฑ์ 1-
3 หรือ

น้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑ์ต่ า

กว่า 
0.05 

GFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

CFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

NFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

มีวิสัยทัศน์ 1.565 0.030 0.984 0.967 0.993 0.982 
มีความน่าไว้วางใจ 1.876 0.037 0.981 0.955 0.994 0.987 
มีความกระตือรือร้น 1.888 0.038 0.983 0.957 0.994 0.988 
มองในแง่ดี 2.021 0.040 0.982 0.957 0.992 0.985 
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 1.785 0.035 0.987 0.964 0.997 0.992 

 
 รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นกัน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และแสดงให้
เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย4องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่าง  ๆ ได้ 
เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไป
เป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถ
น าไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมี
ความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์กรสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน 
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และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์กรได้และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กร ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้าง
เกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเด่นจุด
ด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 ในการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งชี้  
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการ
น าไปใช้ ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดเชิ งบริหารเฉพาะในระดับองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย ดังภาพที่ 4.13 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนา             
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 



 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) สร้างและพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่
นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่ก าหนด
น้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 24,326 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์จ านวน 33 
พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 660 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage 
Random Sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหา
ตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อค าถาม 55 ข้อ 

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละ
เพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ (5) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาขนาด
ตัวอย่างว่ามีจ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ และ (6) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้  (1) ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า (2) ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI (5) ค่าดัชนีความ
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สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนี ความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 

 
5.1  สรุปผล 
 ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 631 
คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 86.69 และ
เพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 57.71 
รองลงมา คือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02 อายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.11 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จ านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 71.47 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.97 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 11-20 ปี 
มากที่สุด จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และมี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ตามล าดับ 
 5.1.1  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ จ านวน 55 
ตัว เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ ค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ กล้า
เสี่ยง มีจินตนาการ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีตัวบ่งชี้รวม 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.33-4.59 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.03-15.77 
 องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย 3 องค์ประกอบ คือ มี
ความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ และมีความซื่อสัตย์ รวม 15 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.10-4.60 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.60-17.98 
 องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ รักในสิ่งที่ท า มีความอยากรู้อยากเห็น และมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง รวม 14 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.38 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.71-18.29 
 องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มั่นใจ
ในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และมองเชิงบวก รวม 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30-4.56 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33-13.94 
 โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 55 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.60 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33-18.29 ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งชี้  ที่มีความ
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เหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
 5.1.2  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 
(3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: 
NFI) มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดล การวัดที่ใช้ในการ
วิจัย มีดังนี้ 
  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.286-0.610 
  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง                
0.167-0.802 
  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กัน           
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.389-0.758 
  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.328-0.687  
  โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้น มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) ทุกค่า 
  2) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
3683.142, 7305.627, 6433.220, และ 4881.341 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(P< .01)  
  3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน หรือ              
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพ่ือวัดความเพียงพอของ
ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ มีวิสัยทัศน์              
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มีความน่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และมองในแง่ดี  พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .911-.937 แสดงให้
เห็นว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ มีโมเดล
การวัดของวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น และ
โมเดลการวัดของมองในแง่ด ีปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 โมเดลการวัดของวิสัยทัศน์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.565 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 
0.030 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.967 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ  0.993 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.982 
 โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.876 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
เท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.981 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.955 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.994 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.987 
 โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.888 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
เท่ากับ 0.038 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.983 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.957 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.994 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.988 

โมเดลการวัดของมองในแง่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.021 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
เท่ากับ 0.040 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.982 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) เท่ากับ 0.957 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.985 

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแสดงว่าองค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 
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องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ มีความน่าไว้วางใจ มี ความกระตือรือร้น และมองในแง่ดี  เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบได้จ านวน 
12 ตัว ดังสมการ 

VIS1 = (VI1+VI2+VI3+VI4) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2 = (VI5+ (VI6+VI7+VI8) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3 = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
TRU1 = (TR14+TR15+TR16) = (0.01+0.05+0.07) = 0.13 
TRU2 = (TR17+TR18+TR19+TR20+TR21+TR22) = (0.01+0.15+0.06+0.02+0.05+0.14) =   
           0.43 
TRU3 = (TR23+TR24 +TR25+TR26+TR27+TR28) = (0.13+0.16+0.16+0.09+0.15+0.02) =  
           0.71 
ENT1 = (EN29+EN30+EN31+EN32+EN33) = (0.14+0.29+0.04+0.17+0.74) = 1.38 
ENT2 = (EN34+EN35+EN36+EN37) = (0.21+0.17+0.14+0.25) = 0.77 
ENT3 = (EN38+EN39+EN40+EN41+EN42) = (0.10+0.11+0.15+0.23+0.10) = 0.69 
OPT1 = (OP43+OP44+OP45+OP46) = (0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 = (OP47+OP48+OP49+OP50) = (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 = (OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) = (0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 

  5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัด ของวิสัยทัศน์ 
(VIS) มี 3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) มี 3 องค์ประกอบย่อย 
โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) มี 3 องค์ประกอบย่อย และโมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
(OPT) มี 3 องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นโมเดลการวัดของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (INSP) 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดล
การวัด พบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสอง
ต่อไป ดังนี้  (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 12 ตัว มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.387-0.834 (2) ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 6524.158 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (P< .01) และ (3) ค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือ ค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.918 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square: 
CMIN/DF) เท่ากับ 1.785 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ ากับ  0.035 ค่ าดั ชนี วั ด ระดับความกลมกลื น 
(Goodness-of-Fit Index: GFI) เท่ากับ 0.987 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted 
Goodness-of-Fit Index: AGFI) เ ท่ า กั บ  0.964 ค่ า ดั ช นี ค ว ามสอดคล้ อ ง เ ชิ ง เ ป รี ย บ เที ยบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.997 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed 
Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.992 และจากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 
4 องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.47 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
เมื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันได้ ดัง
สมการ 

INSP = 1.00(VIS) + 0.90(TRU) + 1.47(ENT) + 1.01(OPT) 
5.1.3  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพ่ือตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลักของภาวะผู้เชิงบันดาลใจ (INSP) ทั้ง 4 องค์ประกอบ มี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.47 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจาก ค่ามาก
ไปหาน้อย คือมีความกระตือรือร้น (ENT) มองในแง่ดี (OPT มีวิสัยทัศน์ (VIS) และมีความ น่าไว้วางใจ 
(TRU) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.47, 1.01, 1.00 และ 0.90 ตามล าดับ 

2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ มี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.96-1.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจาก ค่ามาก
ไปหาน้อย คือ มีจินตนาการ (VIS2) กล้าเสี่ยง (VIS1) และยอมรับการเปลี่ยนแปลง (VIS3) โดยมีค่า 
Factor Loading เท่ากับ 1.01, 1.00 และ 0.96 ตามล าดับ  

3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ ทั้ง 3 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00-2.13 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ มีความน่าเชื่อถือ (TRU2) มีความซื่อสัตย์ (TRU3) และ มี
ความสามารถ (TRU1) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 2.13, 2.02 และ 1.00 ตามล าดับ  

4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ทั้ง  3 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.73-1.04 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อยคือ มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) รักในสิ่งที่ท า (ENT1) และมี
ความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.04, 1.00 และ 0.73 ตามล าดับ  

5) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ทั้ง 3 องค์ประกอบ มี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.91-1.23 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจาก ค่ามาก
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ไปหาน้อยคือ มองในเชิงบวก (OPT3) มั่นใจในตนเอง (OPT1) และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) 
โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.23, 1.00 และ 0.91 ตามล าดับ 

นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชี้ ทั้ง 55 ตัว มี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.74-2.77 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุด คือ มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายเท่ากับ 2.77 ตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ สามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนในองค์กรได้และได้รับความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 

โดยสรุป ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และ ตัวบ่งชี้มีค่า
เป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น น าเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Model) แสดงดังภาพที่ 5.1 
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1.12 

1.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหาร    
โรงเรียนประถมศึกษาที่ปรับแก้แล้ว 

 
5.2  อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้ มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1  ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่ง จากผลการวิจัยที่พบว่า ตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 55 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04-4.59 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33-18.29 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 

มีวิสัยทัศน ์

กล้าเสี่ยง 

มีจินตนาการ 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

มีความสามารถ 

มีความน่าเช่ือถือ 

มีความซ่ือสัตย ์

รักในสิ่งที่ท า 

มีความอยากรูอ้ยากเห็น 

มีพลังพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

มั่นใจในตนเอง 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

มองในเชิงบวก 

ภาวะผู้น า 
เชิงบันดาลใจ 

1.01 

1.00 

0.96 

1.01 

1.00 

2.02 

1.15 

0.32 

0.64 

5.19 

2.33 

1.21 

1.62 

1.02 

1.05 

1.67 

1.30 

2.13 

1.00 

0.73 

1.04 

1.00 

0.91 

1.13 

1.47 

0.90 

1.00 

0.23 

0.89 

0.61 

มีความ 

น่าไว้วางใจ 

มีความ
กระตือรือร้น 

มองในแง่ดี 
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20% นั้น อาจเป็นผลเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบแล้วท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลาย
ท่านเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญส าหรับการ
สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ 
(Empirical Definition) ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่มีการก าหนดโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ ซึ่งเป็นผลให้ผู้วิจัยศึกษาทฤษฏีและ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (System) อย่างเป็นตรรกะ (Logic) จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผล
ด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพ่ือให้การก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ
และตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิง 
 นอกจากนั้น ยังได้ด าเนินการตามข้อแนะน าของเจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี 
(2529, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ที่กล่าวว่า “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนา
ก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความส าคัญน้อยกว่า เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่
ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” และค านึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ 
ตามข้อแนะน าของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ที่กล่าวว่า “การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีผู้วิจัยต้องอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง เพ่ือสร้าง
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้นั้นจะต้องเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความตรง” 
 นอกจากนั้น ในการวิจัยได้ค านึงถึงความมีคุณภาพของการด าเนินการวิจัยตามหลักการของ 
Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger and Lee (2000) ทั้งในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใช้ในการ วิจัยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 5.2.2  ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง จากผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่สร้างขึ้นจากทฤษฏีและผลงานการวิจัย ตลอดจนทัศนะของ
นักวิชาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยพิจารณาถึงเหตุผลที่น ามาอธิบาย  2 
กรณี คือ 
  1) ในกรณีที่มองการสร้างโมเดลจากทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทัศนะของ
นักวิชาการ อาจเนื่องจากว่าทฤษฎีและผลงานวิจัย ตลอดจนทัศนะของนักวิชาการที่น ามาสร้างโมเดล
นั้นมีลักษณะทั่วไป (Generalization) โดยอาจเกิดขึ้นในแหล่งหนึ่งของโลก แต่สามารถแพร่กระจาย
ไปยังอีกแหล่งของโลกได้ ตามหลักความเป็นโลกใบเดียวกัน (The Same World) หรือสังคมโลกา    
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ภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนท าให้เกิด
การไหลของข้อมูลข่าวสารจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่หนึ่งได้ด้วยความรวดเร็ว ตามทัศนะของ  Martin 
(1990) ได้กล่าวว่าโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการทั้งหลายที่ท าให้ประชาชนในโลกเข้ามารวมอยู่ในสังคม
โลกเดียวกัน และ Giddens (1990) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ว่าเป็นกระบวนการความสัมพันธ์
ทางสังคม ไม่มีอุปสรรคโดยระยะทางหรือพรมแดน และตามหลักการเผยแพร่นวัตกรรม ตามทัศนะ
ของ Rogers (1995) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น เกิดจากการรับเอา
นวัตกรรมมาจากอีกสังคมหนึ่งเข้ามา และ Hall (1974, อ้างถึงใน สุจิตตรา วรรณิกร , 2557) ที่
กล่าวถึงหลักการเผยแพร่นวัตกรรมว่า เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การยอมรับนวัตกรรม เพราะเป็น
ตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งจะมีผลท าให้ประชากร ที่เกี่ยวข้องตัดสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธ จัดเป็นกระบวนผสมผสานระหว่างกิจกรรมหลายลักษณะตั้งแต่ที่มีลักษณะคงที่
และกินเวลายาวนาน กิจกรรมที่ไม่คงที่และด าเนินไปในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน  
  2) ในกรณีที่มองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึงสถานการณ์จริงในโรงเรียน ที่
สอดคล้องกับทฤษฏี ผลงานการวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ อาจเนื่องจากว่า ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในระยะปัจจุบัน รัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้อยู่ด้วย เช่น ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 คือ ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐตามมาตรา 76รัฐ
พึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงานของ
รัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2560) ที่ปรากฏในนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ให้มีการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2557) 
 นอกจากนั้น ยังปรากฏในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และข้อ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ( ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560-2564) ซึ่งมีกรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย โดยค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็น
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สิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560) และ
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาซึ่งรวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง 
มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
 นอกจากนั้น ยังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่
ก าหนดในมาตรา 25 ข้อ (2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา (3) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ และมาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว้าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ (3) 
มาตรฐานการปฏิบัติตน (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2546) และปรากฏในส่วนของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 ตามมาตรฐาน 80 ที่
ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรวมผู้บริหารสถานศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เหมาะสมเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) รวมทั้งปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานโดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนามีการออกแบบระบบและรูปแบบการพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยครูทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูและระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมส าหรับพลเมือง          ใน
ศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับคุณภาพ พัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่าง ๆ โดยยึดหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และการประสบความส าเร็จในวิชาชีพ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ก)  
 นอกจากนั้น ยังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.  2561) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจากกรอบนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา



136 

ได้รับการพัฒนาตนเอง มาโดยตลอดในทุก ๆ ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2560) ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัดตามโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในงานวิจัยปรากฏอยู่ด้วย จึงส่งผลให้โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 จากเหตุผลที่ผู้วิจัยได้อธิบายมาในกรณีแรกแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น า เชิง
บันดาลใจในโลกปัจจุบันที่มีความเป็นโลกใบเดียวกันหรือโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลสูง ควรค านึงถึงการ
น าเอาทฤษฎี หรือผลงานวิจัยหรือทัศนะต่าง ๆ ของนักวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกมาใช้เป็น
แนวทางด้วย ตามทัศนะของสุธี โรน์บุญถึง (2559) ที่กล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้ใน ยุคดิจิทัล (Learning 
Theory for Digital Age) ว่าเป็นการเรียนรู้ส าหรับโลกดิจิทัล โดยใช้สื่อดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ช่วย
ให้กลุ่มบุคคลเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ส่งผลให้โลกของการศึกษาใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ท าให้โอกาสในการสรรหาความรู้ท าได้กว้างขวางและเป็นประโยชน์
มากขึ้น 
  จากเหตุผลที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในกรณีที่สองว่าปรากฏการณ์จริงสอดคล้องกับทฤษฎี
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจได้ยึดทฤษฏีเป็นแนวทางตามหลักการความสัมพันธ์
ระหว่าง “การปฏิบัติกับทฤษฎี” ว่าเป็นดั่งสายธารที่เอ้ือต่อกันไม่แยกจากกัน ตามทัศนะของ Hoy 
and Miskel (2001, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การปฏิบัติ
กับทฤษฎีไว้ว่า ทฤษฎีจะช่วยสร้างกรอบแนวความคิดในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติจะช่วยให้เกิด
แนวความคิดในการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานและช่วยชี้น าการตัดสินใจ และตามทัศนะของไชยา 
ประดิษฐธรรม (2551) กล่าวถึงทฤษฎีกับการปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน 3 ลักษณะ คือ 
1) ทฤษฎีวางกรอบความคิดแก่ผู้ปฏิบัติ  ผู้บริหารต้องมีความสามารถสูงในการใช้ความคิด 
(Conceptual Skill) รู้จักตีความและน าเอาทฤษฎีการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การน าเอาทฤษฎีมาใช้ช่วยให้แนวทางวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผู้บริหารที่
มีประสบการณ์สูงก็จะสามารถน าทางเลือกมาพิจารณาตัดสินใจให้อาศัยทฤษฎีการบริหารมา
ประยุกต์ใช้ประกอบเหตุผลในการตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ และ 3) ทฤษฎีช่วยในการตัดสินใจการ
ตัดสินใจต้องมีกรอบความคิดที่แน่นอน ชัดเจน การมีพ้ืนฐานของทฤษฎีที่ดีจะช่วยให้นักบริหาร
การศึกษา ตัดสินใจได้รวดเร็ว มั่นใจ ผลที่ได้มักจะถูกต้อง และเกิดผลดีต่อองค์กรเสมอ 
 5.2.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลักมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยและ
ตัวบ่งชี้ มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎี  ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้องและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง      ตาม
ทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งก่อนด าเนินการ
ทดสอบโมเดล ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง        
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
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ผู้ เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of 
Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) นอกจากนั้นในการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการสร้างตัวบ่งชี้
ตามที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เสนอไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 2) การนิยามตัวบ่งชี้ 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การสร้างตัวบ่งชี้ 5) การตรวจสอบคุณภาพของ
ตัวบ่งชี้  และ 6) การวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษา จึงส่งผลท าให้ องค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ในโอกาสต่อไป 
หากเป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณเช่นเดียวกันนี้ ควรมองหาประเด็นในเชิงทฤษฎีใหม่ แนวโน้มใหม่ 
กระบวนทัศน์ใหม่ เพ่ือความใหม่และความหลากหลายของประเด็นการท าวิจัย ส าหรับการวิจัยเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาในองค์ความรู้จากบริบทของสังคมไทย ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การ
วิจัยเชิงทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) นอกจากนั้น อาจท าการวิจัยเพ่ือให้เกิด         
การปฏิบัติในลักษณะน าผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research) หรื อก ารวิ จั ย และ พัฒนา  (Research and Development)            
เป็นต้น โดยอาจใช้กรอบแนวคิดเชิงบริหารที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็นแนวทาง ดังภาพ 5.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนา              

ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจดังกล่าวมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้น าโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา           
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งในระดับองค์ประกอบหลักองค์ประกอบ
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ย่อย และตัวบ่งชี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้นควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ที่ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย เช่น (1) 
ในระดับองค์ประกอบหลัก ควรส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น มองในแง่ดี  
มีความไว้วางใจ และมีวิสัยทัศน์ ตามล าดับ  (2) องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ควรให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง รักในสิ่งที่ท า และมีความอยากรู้อยาก
เห็น ตามล าดับ (3) องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมอง ในเชิง
บวก มั่นใจในตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ตามล าดับ  (4) องค์ประกอบหลักมีความไว้วางใจ 
ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถ 
ตามล าดับ (5) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ 
กล้าเสี่ยง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตามล าดับ เป็นต้น 
  2) ควรน าการวิจัยนี้พัฒนาก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการประเมินพฤติกรรม ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งรูปแบบผู้น าเชิงบันดาลนี้สามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได้ 
  3) ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการก าหนดเป็นโครงการพัฒนา
วิชาชีพพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสามารถก าหนดเป็นโครงการที่
ส าคัญในการพัฒนาให้ผู้บริหารแสดงออกถึงบทบาทและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมได้ 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
 เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่    
กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดล ที่
ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  2) ควรมีการวิจัยเชิงติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การน าตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 55 ตัวบ่งชี้ในด้านการน าไปใช้และการพัฒนา 
  3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดอ่ืนเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบท
นั้น ๆ 
  4) เพ่ือให้ได้โมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นผลจาก
การวิจัยเชิงปริมาณนี้ ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) เป็นต้น 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ค าชี้แจง 

1) ขอความกรุณาท่านให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้ภาษาของข้อค าถามว่าสามารถใช้สื่อสารได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2) ขอความกรุณาท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามในตาราง  (คอลัมน์ที่ 3) ว่ามี
เนื้อหาและใจความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (คอลัมน์ที่ 2) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (คอลัมน์ที่ 1) หรือไม่ 
โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

+ 1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
0    หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง 

  -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง 
 

       ขอขอบคุณ 
 
 

           นายวลัลภ ภูจอมจิตร 
                  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                          สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ และข้อค าถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชิง 
ปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 

องค์ประกอบหลักมีวสิัยทัศน์ (Visionary)    
1. กล้าเสี่ยง (risk-taker) 
บุคคลกลา้ที่จะเปดิโอกาสให้กับตนเอง
ได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ และก่อให้เกิดทกัษะ
ใหม่ในการท างาน กล้าที่จะลองเผชิญ
กับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมีความเช่ือมั่นที่จะ
ท้าทายท าในสิ่งใหม่ๆ และกล้าตัดสินใจ
เพื่อท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

1) กล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเอง กับ
การเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ  
2) กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม ่
3) ท้าทายท าในสิ่งใหม่ๆ 
4) กล้าตดัสินใจเพื่อท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ 

1) ท่านกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ 

    

2) ท่านกล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม ่     
3) ท่านกล้าที่จะท้าทายท าในสิ่งใหม่ๆ     
4) ท่านกล้าตดัสินใจเพื่อท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็     

2. มีจนิตนาการ (imaginative) 
ความสามารถในการคดิอย่างสร้างสรรค์
เป็นตัวช่วยส าคญัในการน าความรูไ้ปใช้
งานจริงและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในการท างานเพื่อน าไปสูผ่ลส าเร็จ 

1) ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  
2) น าความรู้ไปใช้งานจริง  
3) แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกดิขึ้น  
4) ท างานเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จ 
 

1) ท่านมีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

    

2) ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่าง
สร้างสรรคไ์ปใช้งานได้จริง 

    

3) ท่านสามารถน าความคิดสร้างสรรคไ์ปช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได ้

    

4) ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท างาน
เพื่อน าไปสูผ่ลส าเร็จได ้

    

3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting 
change) 

1) กระบวนการตัดสินใจ  
2) รับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น  

1) ท่านมีกระบวนการในการตดัสินใจท่ีจะรับเอา
นวัตกรรมใหม ่

      

2) ท่านมีจิตใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น     
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องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชิง 
ปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 

กระบวนการตัดสินใจที่เกิดทางจิตใจท่ี
จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกดิขึ้น
น าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรอง ทดลอง
ท าและน าไปปฏิบตัิหรือยอมรับ
นวัตกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงนั้นน าไปปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ 

3) การไตรต่รอง ทดลองท าและน าไป
ปฏิบัติ  
4) ยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง  
5)  ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

3) ท่านมีการไตรต่รอง ทดลองท า และน า
นวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัต ิ

    

4) ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลง     
5) ท่านมีการน านวัตกรรมไปปฏิบตัิด้วยความ
เต็มใจ 

    

องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (trust)    
4. มีความสามารถ (ability) 
สมรรถภาพและความช านาญของบุคคล
ซึ่งสามารถที่จะท าภารกิจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในการท าหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย หรือธุรกรรมใดๆ โดยใช้
ความมีฝมีือ ความมีทักษะ ความมี
สมรรถนะให้งานนั้นๆ ให้ส าเรจ็ลลุว่งไป
ได้ ตามที่ตั้งใจไว้ตามวัตถุประสงค ์  

1) มีสมรรถภาพที่จะท าภารกิจตา่งๆ 
ให้ส าเรจ็  
2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความ
มีสมรรถนะเพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วง  
3) มีความช านาญในการปฏิบตัิภารกิจ
ที่รับมอบหมาย   

1) ท่านมีสมรรถภาพที่จะท าภารกจิต่างๆ ให้
ส าเรจ็ 

    

2) ท่านสามารถใช้ความมีฝมีือ ความมีทักษะ 
ความมีสมรรถนะเพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส าเรจ็ลลุ่วง 

    

3) ท่านมีความช านาญในการปฏิบตัิภารกจิที่รับ
มอบหมาย   

    

5. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
คนท่ีสามารถที่จะ ได้รับความไว้วางใจ
จะประพฤติในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี แม้ว่างานนั้นจะหนักหรือ
บุคคลที่สามารถคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานได ้

1) มีความคงเส้นคงวา  รักษาค ามั่น
สัญญา   
2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
3) เป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอื่นในองค์กร  
4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

1) ท่านมีพฤติกรรมที่เส้นคงวา  รักษาค ามั่น
สัญญาในการท างาน 

    

2) ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  

    

3) ท่านสามารถเป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นใน
องค์กรได้  

    

4) ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี      
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5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
6) มีการพัฒนาความรู้ ความช านาญ
ของตนเอง 

5) ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล      
6) ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความช านาญของ
ตนเองเสมอ 

    

6. มีความซื่อสัตย์ (integrity) 
การแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น ไม่เอนเอยีง ไม่
มีเล่หเ์หลีย่ม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรูส้ึกล าเอยีงหรืออคติ ไม่ท าในสิ่งท่ี
ผิดศลีธรรมมีความประพฤติตรง ท้ังต่อ
หน้าท่ี ต่อ วิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไมใ่ช้
เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบตัิอย่าง
เต็มที่ถูกต้อง 

1) แสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น  
2) ไม่เอนเอียง ไม่มเีล่หเ์หลีย่ม  
3) ไม่ใช้เลห่์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
4) ไม่ท าในสิ่งท่ีผดิศีลธรรม  
5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง  
6) ปฏิบัติอย่างหน้าท่ีอย่างเต็มที่และ
ถูกต้อง 

1) ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น 

    

2) ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเลห่์เหลี่ยม     
3) ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

    

4) ท่านไม่ท าในสิ่งท่ีผดิศีลธรรม 
5) ท่านรับรู้หน้าท่ีของตนเอง 
6) ท่านสามารถปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่และ
ถูกต้อง 

    

องค์ประกอบหลักมมีีความกระตอืรือร้น (Enthusiasm)    

7. รักในสิ่งท่ีท า 
การแสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกดิการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคดิ
สร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพนัธ์
ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงาน
มีความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรูส้ึกของ
บุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิด

1) การแสดงอารมณ์ในทางบวก  
2) เกิดความรักในงาน  
3) มีความพึงพอใจในงาน  
4) มีความกระตือรือร้นในการท างาน  
5) มีความตื่นตัวในการท างาน  
6) มีชีวิตชีวาในการท างาน 

1) ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการ
ท างาน 

    

2) ท่านมีความรักในงานท่ีท า     

3) ท่านมีความพึงพอใจในงานท่ีท า     

4) ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน     

5) ท่านมีความตื่นตัวในการท างาน     
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ความรูส้ึก สนุกกับงาน และไมม่ี
ความรูส้ึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน 
มีความพึงพอใจในงานและมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความ
ตื่นตัวท างานได้อยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาใน
การท างาน 

6) ท่านมีชีวิตชีวาในการท างาน     

8. มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรูม้ักอยู่ 
ในโลกแห่งการเรียนรูค้้นหาข้อมลูอย่าง
สม่ าเสมอเป็นแหล่งที่มาของแรงจงูใจท า
ให้เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ มี
ความพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

1) พฤติกรรมทีม่ีแนวโน้มที่จะเรยีนรู้  
2) ค้นหาข้อมูลอยา่งสม่ าเสมอ  
3) เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  
4) มีความพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

1) ท่านมีพฤติกรรมที่มีแนวโนม้ที่จะเรียนรู ้     
2) ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาขอ้มูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

    

3) ท่านมีแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ     
4) ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรยีนรู้
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

    

9. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-
development) พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะ
ท างานให้ดีที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่ง
ที่สังคมคาดหวัง มีการตั้งเป้าหมายที่ท้า
ทายและ น าเอาความสามารถที่ซอ่นเร้น
ภายในร่างกาย น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว ้

1) การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม  
2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่
จะท างาน  
3) ท าหน้าที่สอดคล้องกับสิ่งท่ีสังคม
คาดหวัง  
4) น าความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  
5) มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 

1) ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม     

2) ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะ
ท างาน 

    

3) ท่านสามารถท าหน้าท่ีได้สอดคล้องกับสิ่งท่ี
สังคมคาดหวัง 

    

4) ท่านมีการน าความสามารถท่ีซอ่นเร้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

    

5) ท่านมีการตั้งเปา้หมายที่ท้าทาย     
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องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (Optimistic)    
10. มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 
การมีศรัทธาในตนเอง เช่ือมั่น เชื่อถือใน
คุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ 
บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัว
จิตหัวใจของตนเอง ท าให้ไม่มีความ
ประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มี
ความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท า 
มีความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถท า
ได้และท าส าเร็จและมีความปรารถนาที่
จะเรยีนรู้สิ่งดังกล่าวอยู่เสมอ 

1) ศรัทธาในตนเอง  
2) ไม่มีความประหม่า 
3) มีความกล้า กล้าท า 
4) มีความคิดเป็นของตนเอง  
 
 
 
 
 
 

1) ท่านมีความศรัทธาในตนเอง     
2) ท่านไม่มีความประหม่า     
3) ท่านมีความกล้า กล้าท า     
4) ท่านมีความคดิเป็นของตนเอง     

11. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
(motivation for self) 
กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าโดยจูงใจให้กระท าหรือผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง
ที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง  
2) มีทิศทางและเปา้หมายที่ชัดเจน  
3)  สร้างความท้าทายในงานท่ีท า  
4) การน าไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิขององค์กร 

1) ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง     
2) ท่านมีทิศทางและเปา้หมายที่ชัดเจน     

3) ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานท่ีท า     
4) ท่านมีวิธีการที่จะน าไปสู่ผลสมัฤทธิ์ของ
องค์กร 
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12. มองในเชิงบวก (look positive) 
แนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เข้าใจคน
อื่นได้รอบดา้นยิ่งขึ้น และไม่รูส้ึกอคติ 
เป็นการมองส่วนดีของผู้อื่นอย่างมี
หลักการและรอบคอบ เน้นย้ าที่โอกาส
แทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรคอธิบาย
เหตุการณ์ตา่งๆ ให้กับตนเองในทางที่
เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้าง
การต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคต
ของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) เข้าใจคนอ่ืน  
2) มองส่วนดีของผู้อื่น  
3) ต่อยอดทางความคดิในอนาคต  
4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค  
5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 

1) ท่านมีความเข้าใจคนอื่น      
2) ท่านมองส่วนดีของผู้อื่น     
3) ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต     
4) ท่านมีการเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจ
อุปสรรค 

    

5) ท่านมีการคดิอย่างมีหลักการและรอบคอบ     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
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ตารางแสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ท่านกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม ่ๆ 

  

2 ท่านกล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่   
3 ท่านกล้าที่จะท้าทายท าในสิ่งใหม่ ๆ   
4 ท่านกล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ   
5 ท่านมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์   
6 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง 
 

 

7 ท่านสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

 
 

8 ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท างานเพื่อ
น าไปสู่ผลส าเร็จได้ 

 
 

9 ท่านมีกระบวนการในการตัดสินใจที่จะรับเอา
นวัตกรรมใหม่ 

 
 

10 ท่านมีจิตใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน   
11 ท่านมีการไตร่ตรอง ทดลองท า และน านวัตกรรม

ใหม่ไปปฏิบัติ 
 

 

12 ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง   
13 ท่านมีการน านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความ เต็ม

ใจ 
  

14 ท่านมีสมรรถภาพที่จะท าภารกิจต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 
 

ท่านมีความสามารถและ
ศักยภาพที่จะท าภารกิจ    
ต่าง ๆ ให้ส าเร็จ 

15 ท่านสามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความ
มีสมรรถนะเพ่ือให้งานนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 

 
 

16 ท่านมีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับ
มอบหมาย 

 
 

17 ท่านมีพฤติกรรมที่เส้นคงวา รักษาค ามั่นสัญญา
ในการท างาน 

 
ท่านมีความคงเส้นคงวา
และรักษาในค ามั่นสัญญา 

18 ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

19 ท่านสามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนในองค์กร
ได้  

 
 

20 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่    
21 ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล    
22 ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความช านาญของตนเอง

เสมอ 
 

 

23 ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและ
ความเคารพต่อผู้อ่ืน  

ท่านมีการแสดงออกถึง
ความเคารพต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 
24 ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม   
25 ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม   
26 ท่านไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม   
27 ท่านรับรู้หน้าที่ของตนเอง 

 
ท่านตระหนักและรับรู้
หน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ 

28 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ีและถูกต้อง   
29 ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท างาน   
30 ท่านมีความรักในงานที่ท า   
31 ท่านมีความพึงพอใจในงานท า   
32 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน   
33 ท่านมีความตื่นตัวในการท างาน   
34 ท่านมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้   
35 ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ 
 

 

36 ท่านมีแรงผลักดันที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ   
37 ท่านมีความพยายามและมุ่งม่ันในการเรียนรู้เพ่ือ

ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

 

38 ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
 

ท่านมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม 

39 ท่านมีความพยายามและมุ่งม่ันในการที่จะท างาน 
 

ท่านมีความพยายามและ
ความมุ่งม่ันในการท างาน 

40 ท่านสามารถท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคม
คาดหวัง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

41 ท่านมีการน าความสามารถท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 
 

42 ท่านมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย   
43 ท่านมีความศรัทธาในตนเอง   
44 ท่านไม่มีความประหม่า   
45 ท่านมีความกล้า กล้าท า   
46 ท่านมีความคิดเป็นของตนเอง   
47 ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง   
48 ท่านมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน   
49 ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานที่ท า   
50 ท่านมีวิธีการที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร   
51 ท่านมีความเข้าใจคนอ่ืน    
52 ท่านมองส่วนดีของผู้อ่ืน 

 
ท่านมักจะมองส่วนดีของ
ผู้อื่น 

53 ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต   
54 ท่านมีการเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรค   
55 ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 

 
ท่านมีการคิดอย่างมี
หลักการและมีความ
รอบคอบ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ค่า IOC 
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ตารางแสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ของข้อค าถาม        
แต่ละข้อจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน 

ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 
องค์ประกอบหลักที่ 1 มีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 กล้าเสี่ยง (risk-taker) 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีจินตนาการ (imaginative) 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting change) 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 2 มีความน่าไว้วางใจ (trust) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 มีความสามารถ (ability) 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีความซื่อสัตย์ (integrity) 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 3 มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 รักในสิ่งท่ีท า (be passionate) 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 4 มองในแง่ดี (Optimistic) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 

43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มองในเชิงบวก (look positive) 
51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เชีย่วชาญและหนังสือขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2. ผศ.ดร.ภัครวรรธน ์สิทธิประภาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ 
ฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ดร. ศุภสิน ภูศรีโสม 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3 

4. ดร. วิโรจน ์ค้อไผ่ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนกุดโดน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

5. ดร. ปุณกาญจน์ ภูเงิน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร                           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24                        
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 

เจริญพร  ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที 

  ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี  จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
        รองอธิการบดี 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 

เจริญพร  ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร  

  ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 

เจริญพร  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม 

  ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 

เจริญพร  ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ 

  ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕โทรสาร  ๐-๔๓๒๔-๑๕๐๒ 
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ที ่ศธ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ    

เจริญพร  ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน 

  ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
        รองอธิการบดี 

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 



175 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและ
ทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  

 

กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา:                        
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ                                         
1) พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 2) ดร. ประยุทธ์ ชูสอน ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็น            
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการ
ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน               
จัดส่งคืน โดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี ้

 

วัลลภ ภูจอมจิตร 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

1. เพศ  
   ชาย  หญิง 
 
2.อายุ 
   ไม่เกิน 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   51 – 60 ปี 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
 
4.ประสบการณ์ในการท างานต าแน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
   ไม่เกิน 5 ปี 
    6 -10 ปี 
    11-20 ปี 
    21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่า
ท่านมีการปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
5 = มากที่สุด  4 = มาก  3= ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  

 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากทีสุด       น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 มีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 กล้าเสี่ยง (risk-taker) 

1 ท่านกล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ      
2 ท่านกล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งใหม่      
3 ท่านกล้าที่จะท้าทายท าในสิ่งใหม่ๆ      
4 ท่านกล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีจินตนาการ (imaginative) 
5 ท่านมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์      
6 ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้

งาน   ได้จริง 
     

7 ท่านสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ            
ที่เกิดขึ้นได้ 

     

8 ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท างานเพื่อน าไปสู่ผล              
ส าเร็จได้ 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting change) 
9 ท่านมีกระบวนการในการตัดสินใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่      
10 ท่านมีจิตใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน      
11 ท่านมีการไตร่ตรอง ทดลองท า และน านวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ      
12 ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง      
13 ท่านมีการน านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      

องค์ประกอบหลักท่ี 2 มีความน่าไว้วางใจ (trust) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความสามารถ (ability) 

14 ท่านมีความสามารถและศักยภาพที่จะท าภารกิจต่างๆ ให้
ส าเร็จ 

     

15 ท่านสามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะ
เพ่ือให้งานนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากทีสุด       น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

16 ท่านมีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย        
องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 
17 ท่านมีความคงเส้นคงวาและรักษาในค ามั่นสัญญา      
18 ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์       
19 ท่านสามารถเป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอ่ืนในองค์กรได้      
20 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่       
21 ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล       
22 ท่านมีการพัฒนาความรู้และความช านาญของตนเองเสมอ      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความซ่ือสัตย์ (integrity) 
23 ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น      
24 ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม      
25 ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม      
26 ท่านไม่ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม      
27 ท่านตระหนักและรับรู้หน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ      
28 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ีและถูกต้อง      

องค์ประกอบหลักท่ี 3 มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 รักในสิ่งท่ีท า (be passionate) 

29 ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท างาน      
30 ท่านมีความรักในงานที่ท า      
31 ท่านมีความพึงพอใจในงานท า      
32 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน      
33 ท่านมีความตื่นตัวในการท างาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
34 ท่านมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้      
35 ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ      
36 ท่านมีแรงผลักดันที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ      
37 ท่านมีความพยายามและมุ่งม่ันในการเรียนรู้เพ่ือก้าวไปข้างหน้า

อย่างต่อเนื่อง 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) 
38 ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเหมาะสม      
39 ท่านมีความพยายามและความมุ่งม่ันในการท างาน      
40 ท่านสามารถท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากทีสุด       น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

41 ท่านมีการน าความสามารถท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์      
42 ท่านมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย      

องค์ประกอบหลักท่ี 4 มองในแง่ดี (optimistic) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ม่ันใจในตัวเอง (self-confidence) 
43 ท่านมีความศรัทธาในตนเอง      
44 ท่านไม่มีความประหม่า      
45 ท่านมีความกล้าคิด กล้าท า      
46 ท่านมีความคิดเป็นของตนเอง      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
47 ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง      
48 ท่านมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน      
49 ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานที่ท า      
50 ท่านมีวิธีการที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มองในเชิงบวก (look positive) 
51 ท่านมีความเข้าใจคนอ่ืน       
52 ท่านมักจะมองส่วนดีของผู้อื่น      
53 ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต      
54 ท่านมีการเน้นย้ าที่โอกาสแทนที่จะใส่ใจอุปสรรค      
55 ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการและมีความรอบคอบ      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๔ 
 
 
 

  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

    ด้วย ด้วย นายวัลลภ ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. และ ดร. ประยุทธ์ ชูสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

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

จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

     เจริญพร 

 
 

   (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
 รองอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 043-241495 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๔ 
 
 
 

  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตอสีาน
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เจริญพร  ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

    ด้วย ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า
เชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. และ ดร. ประยุทธ์ ชูสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

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

จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

     เจริญพร 

 
 

    (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
  รองอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 

 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 043-241495 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of 

Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถาม 
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1. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามโดยรวมของทุกองค์ประกอบหลัก 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 
V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 
V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.975 55 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

V1 244.47 407.568 .716 .975 
V2 244.60 403.145 .682 .974 
V3 244.73 398.547 .755 .974 
V4 244.60 406.593 .600 .975 
V5 245.23 393.082 .713 .974 
V6 245.10 403.748 .596 .975 
V7 245.00 399.931 .716 .974 
V8 244.87 403.292 .693 .974 
V9 245.07 390.892 .758 .974 
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V10 244.80 404.372 .565 .975 
V11 245.20 395.614 .741 .974 
V12 244.83 398.213 .698 .974 
V13 244.90 400.645 .664 .975 
V14 244.80 398.993 .669 .975 
V15 244.90 403.128 .623 .975 
V16 244.90 401.128 .644 .975 
V17 244.63 408.999 .449 .975 
V18 244.73 406.133 .495 .975 
V19 244.83 409.661 .377 .975 
V20 244.73 409.375 .400 .975 
V21 244.93 403.306 .621 .975 
V22 244.83 403.454 .604 .975 
V23 244.67 404.161 .601 .975 
V24 244.63 411.964 .291 .975 
V25 244.43 411.771 .469 .975 
V26 244.57 411.633 .336 .975 
V27 244.53 408.878 .525 .975 
V28 244.57 407.702 .478 .975 
V29 244.80 406.166 .550 .975 
V30 244.67 402.299 .688 .974 
V31 244.60 406.869 .585 .975 
V32 244.77 402.392 .656 .975 
V33 244.77 404.737 .626 .975 
V34 244.67 400.989 .749 .974 
V35 244.67 403.747 .711 .974 
V36 244.73 400.685 .740 .974 
V37 244.73 400.340 .755 .974 
V38 244.83 403.178 .697 .974 
V39 244.67 403.540 .630 .975 
V40 244.93 400.823 .733 .974 
V41 245.00 400.483 .772 .974 
V42 244.87 409.775 .372 .975 
V43 244.57 402.875 .719 .974 
V44 245.20 393.338 .771 .974 
V45 244.93 391.995 .823 .974 
V46 244.87 400.809 .654 .975 
V47 244.80 402.648 .641 .975 
V48 244.77 401.633 .690 .974 
V49 244.87 400.740 .604 .975 
V50 244.80 401.476 .784 .974 
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V51 245.07 402.478 .714 .974 
V52 244.77 405.357 .595 .975 
V53 244.80 401.614 .777 .974 
V54 244.83 400.282 .745 .974 
V55 244.93 397.582 .795 .974 

 
2.  ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของความเชื่อ ม่ัน (alpha coefficient of 

reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมี
วิสัยทัศน์ 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.937 13 

 
DATASET CLOSE DataSet1. 
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3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.875 15 

 
4. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 

โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.932 14 

 
5. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) 

โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมองในแง่ดี 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.950 13 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการตรวจสอบการพัฒนาตัวบง่ชี ้

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

   M.I. Par Change 
e9 <--> VIS2 9.284 -.015 
e10 <--> VIS2 9.893 .018 
e10 <--> VIS1 6.102 -.014 
e10 <--> e13 5.926 -.021 
e12 <--> e9 6.704 .018 
e12 <--> e11 9.013 -.027 
e6 <--> VIS3 12.504 -.019 
e6 <--> VIS2 9.965 .018 
e6 <--> e13 4.551 -.019 
e6 <--> e9 27.232 -.038 
e6 <--> e10 15.855 .034 
e6 <--> e5 34.336 .049 
e7 <--> VIS1 7.658 -.017 
e7 <--> e13 5.906 .022 
e7 <--> e11 4.612 .020 
e7 <--> e12 15.613 -.035 
e8 <--> VIS3 7.010 .015 
e8 <--> VIS2 22.942 -.030 
e8 <--> VIS1 8.838 .019 
e8 <--> e12 7.887 .026 
e8 <--> e5 54.822 -.066 
e8 <--> e6 4.960 -.021 
e8 <--> e7 8.921 .029 
e1 <--> e13 8.131 .025 
e1 <--> e9 42.716 .048 
e1 <--> e10 9.122 -.026 
e1 <--> e12 29.087 -.046 
e1 <--> e5 16.259 .034 
e1 <--> e6 10.235 -.028 
e2 <--> VIS3 4.347 .011 



191 

   M.I. Par Change 
e2 <--> VIS2 18.517 -.025 
e2 <--> e9 7.873 .021 
e2 <--> e5 10.859 -.028 
e2 <--> e6 16.855 -.036 
e2 <--> e8 8.625 .028 
e2 <--> e1 25.027 .043 
e3 <--> e13 8.834 .028 
e3 <--> e9 15.306 -.031 
e3 <--> e12 6.599 .024 
e3 <--> e1 13.572 -.035 
e4 <--> VIS3 9.196 -.015 
e4 <--> VIS2 12.965 .020 
e4 <--> e13 5.265 -.019 
e4 <--> e9 10.694 -.023 
e4 <--> e12 4.996 .018 
e4 <--> e6 20.148 .037 
e4 <--> e7 10.852 -.028 
e4 <--> e8 5.568 .021 
e4 <--> e3 7.295 .024 

               
            Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
 
             Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
VI13 <--- VI1 5.961 .077 
VI13 <--- VI3 5.462 .063 
VI9 <--- VI6 17.173 -.106 
VI9 <--- VI1 20.407 .119 
VI9 <--- VI3 6.688 -.059 
VI9 <--- VI4 4.758 -.057 
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   M.I. Par Change 
VI10 <--- VI6 10.153 .095 
VI10 <--- VI1 5.770 -.074 
VI11 <--- VI12 4.360 -.070 
VI12 <--- VI11 4.844 -.065 
VI12 <--- VI7 9.147 -.088 
VI12 <--- VI1 15.420 -.120 
VI5 <--- VI6 15.341 .114 
VI5 <--- VI8 28.035 -.149 
VI5 <--- VI1 8.971 .090 
VI5 <--- VI2 4.299 -.061 
VI6 <--- VI13 6.170 -.084 
VI6 <--- VI9 17.575 -.144 
VI6 <--- VI5 14.037 .117 
VI6 <--- VI1 7.863 -.088 
VI6 <--- VI2 11.106 -.103 
VI6 <--- VI4 4.977 .069 
VI7 <--- VI12 9.187 -.099 
VI7 <--- VI8 4.541 .064 
VI7 <--- VI4 7.897 -.090 
VI8 <--- VI12 9.303 .105 
VI8 <--- VI5 22.253 -.159 
VI8 <--- VI7 4.082 .065 
VI8 <--- VI2 10.157 .106 
VI8 <--- VI4 7.592 .093 
VI1 <--- VI13 5.992 .083 
VI1 <--- VI9 17.471 .143 
VI1 <--- VI12 12.479 -.112 
VI1 <--- VI5 6.829 .082 
VI1 <--- VI6 4.153 -.062 
VI1 <--- VI2 11.541 .105 
VI1 <--- VI3 5.481 -.064 
VI2 <--- VI5 9.117 -.094 



193 

   M.I. Par Change 
VI2 <--- VI6 13.090 -.110 
VI2 <--- VI1 12.718 .112 
VI3 <--- VI13 6.155 .092 
VI3 <--- VI9 5.005 -.084 
VI3 <--- VI1 6.928 -.090 
VI4 <--- VI13 4.386 -.068 
VI4 <--- VI9 5.404 -.076 
VI4 <--- VI6 12.761 .104 
VI4 <--- VI8 5.045 .063 

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

   M.I. Par Change 
e2 <--> VIS3 4.040 .010 
e2 <--> VIS2 5.618 -.013 
e4 <--> VIS3 4.336 -.010 
e4 <--> e5 6.035 .017 

    Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   M.I. Par Change 
 
    Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   M.I. Par Change 
 
    Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VI4 <--- VIS1 1.247 .090 13.902 *** par_1 
VI3 <--- VIS1 1.428 .103 13.807 *** par_2 
VI2 <--- VIS1 1.099 .072 15.166 *** par_3 
VI1 <--- VIS1 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
VI8 <--- VIS2 1.087 .078 14.022 *** par_4 
VI7 <--- VIS2 1.023 .068 15.067 *** par_5 
VI6 <--- VIS2 .841 .056 15.029 *** par_6 
VI5 <--- VIS2 1.000     
VI12 <--- VIS3 1.070 .062 17.153 *** par_7 
VI11 <--- VIS3 1.023 .066 15.512 *** par_8 
VI10 <--- VIS3 1.124 .065 17.334 *** par_9 
VI9 <--- VIS3 1.000     
VI13 <--- VIS3 .767 .058 13.188 *** par_10 

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

   Estimate 
VI13   .309 
VI9   .536 
VI10   .519 
VI11   .439 
VI12   .528 
VI5   .514 
VI6   .349 
VI7   .488 
VI8   .530 
VI1   .368 
VI2   .429 
VI3   .565 
VI4   .567 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 

 VI13 VI9 VI10 VI11 VI12 VI5 VI6 VI7 VI8 VI1 VI2 VI3 VI4 
VIS3 .063 .133 .120 .113 .163 .079 -.040 .085 .058 -.013 .006 .038 .064 
VIS2 .020 .053 .046 .047 .091 .220 -.019 .147 .200 -.014 .007 .046 .051 
VIS1 -.016 -.016 .053 .042 .084 .058 -.070 .086 .026 .072 .078 .146 .181 

 
            Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VIS1   .132 .017 7.751 *** par_33 
VIS2   .183 .020 9.314 *** par_34 
VIS3   .159 .016 10.191 *** par_35 
e4   .156 .012 12.826 *** par_36 
e3   .207 .016 13.259 *** par_37 
e2   .212 .014 15.174 *** par_38 
e1   .226 .014 15.791 *** par_39 
e8   .192 .015 12.849 *** par_40 
e7   .200 .014 14.743 *** par_41 
e6   .242 .015 15.724 *** par_42 
e5   .173 .013 13.030 *** par_43 
e12   .163 .012 14.173 *** par_44 
e11   .213 .014 15.284 *** par_45 
e10   .187 .012 14.984 *** par_46 
e9   .138 .009 14.769 *** par_47 
e13   .210 .013 16.623 *** par_48 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 VIS3 VIS2 VIS1 VI13 VI9 VI10 VI11 VI12 VI5 VI6 VI7 VI8 VI1 VI2 VI3 VI4 
VIS3 1.000                
VIS2 .875 1.000               
VIS1 .836 .826 1.000              
VI13 .555 .486 .465 1.000             
VI9 .732 .641 .613 .407 1.000            
VI10 .720 .630 .602 .400 .527 1.000           
VI11 .662 .580 .554 .368 .485 .477 1.000          
VI12 .726 .636 .608 .404 .532 .523 .390 1.000         
VI5 .628 .717 .592 .349 .460 .452 .416 .456 1.000        
VI6 .517 .591 .488 .287 .331 .492 .342 .376 .594 1.000       
VI7 .612 .699 .577 .340 .448 .441 .405 .327 .501 .505 1.000      
VI8 .637 .728 .601 .354 .467 .459 .422 .463 .347 .430 .509 1.000     
VI1 .507 .501 .606 .400 .559 .365 .336 .284 .463 .296 .350 .364 1.000    
VI2 .548 .541 .655 .304 .507 .394 .363 .398 .388 .320 .378 .456 .562 1.000   
VI3 .629 .621 .752 .441 .460 .453 .416 .457 .445 .451 .434 .452 .456 .492 1.000  
VI4 .630 .622 .753 .350 .461 .454 .417 .458 .446 .488 .370 .514 .457 .493 .566 1.000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 

   M.I. Par Change 

e27 <--> TRU3 5.739 -.018 
e27 <--> TRU1 7.487 .006 
e27 <--> e28 111.087 .109 
e23 <--> e28 7.988 -.025 
e23 <--> e27 26.390 -.043 
e23 <--> e26 8.489 -.022 
e24 <--> TRU2 8.958 .015 
e24 <--> TRU1 9.468 -.007 
e24 <--> e28 11.591 -.032 
e24 <--> e23 29.313 .042 
e25 <--> e28 8.751 -.027 
e25 <--> e27 21.577 -.040 
e25 <--> e26 25.731 .039 
e25 <--> e23 8.139 .021 
e22 <--> TRU3 37.281 .040 
e22 <--> TRU1 23.727 -.010 
e22 <--> e27 4.616 -.019 
e22 <--> e23 13.264 .027 
e22 <--> e24 40.971 .052 
e21 <--> TRU2 16.976 .017 
e21 <--> TRU1 18.084 -.008 
e21 <--> e27 6.476 -.020 
e21 <--> e23 10.119 .021 
e21 <--> e22 41.184 .044 
e20 <--> TRU3 18.048 -.026 
e20 <--> TRU2 48.604 .031 
e20 <--> TRU1 24.262 -.009 
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   M.I. Par Change 
e20 <--> e23 20.134 -.032 
e20 <--> e22 5.575 .017 
e20 <--> e21 46.519 .044 
e17 <--> TRU2 28.012 -.023 
e17 <--> TRU1 30.378 .011 
e17 <--> e23 6.796 -.019 
e17 <--> e24 44.888 .052 
e17 <--> e25 8.044 -.021 
e17 <--> e21 23.089 -.032 
e18 <--> TRU2 51.405 -.027 
e18 <--> TRU1 70.914 .014 
e18 <--> e28 6.201 .019 
e18 <--> e24 25.333 -.034 
e18 <--> e22 22.069 -.030 
e18 <--> e21 10.124 -.018 
e18 <--> e20 9.268 -.018 
e19 <--> TRU3 5.436 -.014 
e19 <--> TRU2 15.628 .016 
e19 <--> TRU1 8.158 -.005 
e19 <--> e28 8.556 -.024 
e19 <--> e22 5.911 -.017 
e19 <--> e21 20.365 .028 
e19 <--> e20 71.561 .055 
e14 <--> TRU3 13.652 -.027 
e14 <--> TRU2 21.641 .025 
e14 <--> TRU1 5.945 -.006 
e14 <--> e28 4.448 -.022 
e14 <--> e24 8.912 -.027 
e14 <--> e21 27.183 .040 
e14 <--> e20 12.813 .029 



199 

   M.I. Par Change 
e14 <--> e17 15.657 -.033 
e14 <--> e19 6.567 .020 
e15 <--> e27 6.755 .019 
e15 <--> e24 6.793 .018 
e15 <--> e25 7.282 -.017 
e15 <--> e21 27.354 -.030 
e15 <--> e20 7.064 -.016 
e15 <--> e17 29.564 .033 
e15 <--> e19 4.018 -.011 
e16 <--> e28 8.984 .023 
e16 <--> e26 4.082 .013 
e16 <--> e24 29.367 -.037 
e16 <--> e22 50.022 -.046 
e16 <--> e20 21.475 -.029 
e16 <--> e17 8.105 .018 
e16 <--> e18 84.086 .049 
e16 <--> e19 5.708 -.014 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

TR28 <--- TR27 46.990 .202 
TR28 <--- TR19 4.029 -.072 
TR27 <--- TR28 51.812 .202 
TR27 <--- TR23 6.994 -.076 
TR27 <--- TR25 5.239 -.062 
TR27 <--- TR15 5.805 .078 
TR26 <--- TR25 6.345 .061 
TR23 <--- TR27 11.283 -.081 
TR23 <--- TR24 9.368 .072 
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   M.I. Par Change 
TR23 <--- TR22 6.089 .063 
TR23 <--- TR21 4.036 .054 
TR23 <--- TR20 7.223 -.076 
TR24 <--- TR28 5.430 -.061 
TR24 <--- TR23 7.853 .074 
TR24 <--- TR22 16.607 .113 
TR24 <--- TR17 15.055 .105 
TR24 <--- TR18 5.465 -.069 
TR24 <--- TR14 7.431 -.094 
TR24 <--- TR16 6.548 -.073 
TR25 <--- TR28 4.121 -.050 
TR25 <--- TR27 9.246 -.076 
TR25 <--- TR26 7.728 .068 
TR22 <--- TRU3 7.293 .086 
TR22 <--- TR23 16.139 .102 
TR22 <--- TR24 31.942 .139 
TR22 <--- TR25 8.970 .072 
TR22 <--- TR21 12.683 .100 
TR22 <--- TR18 5.584 -.067 
TR22 <--- TR16 12.663 -.097 
TR21 <--- TR22 15.575 .093 
TR21 <--- TR20 19.852 .116 
TR21 <--- TR17 7.190 -.062 
TR21 <--- TR19 8.220 .078 
TR21 <--- TR14 21.286 .135 
TR21 <--- TR15 8.272 -.073 
TR20 <--- TRU3 4.138 -.061 
TR20 <--- TR28 4.427 -.049 
TR20 <--- TR23 15.335 -.094 
TR20 <--- TR25 6.617 -.058 
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   M.I. Par Change 
TR20 <--- TR21 14.296 .100 
TR20 <--- TR19 28.765 .155 
TR20 <--- TR14 9.518 .096 
TR20 <--- TR16 6.481 -.065 
TR17 <--- TR24 16.928 .096 
TR17 <--- TR21 7.139 -.071 
TR17 <--- TR14 11.773 -.108 
TR17 <--- TR15 9.361 .084 
TR18 <--- TR24 7.391 -.055 
TR18 <--- TR22 8.377 -.063 
TR18 <--- TR16 23.754 .109 
TR19 <--- TR28 7.580 -.061 
TR19 <--- TR21 6.264 .062 
TR19 <--- TR20 30.441 .145 
TR19 <--- TR14 4.986 .066 
TR14 <--- TR28 6.090 -.068 
TR14 <--- TR24 8.030 -.077 
TR14 <--- TR21 9.448 .095 
TR14 <--- TR20 6.282 .082 
TR15 <--- TR21 8.660 -.068 
TR15 <--- TR17 8.957 .064 
TR16 <--- TR28 4.640 .045 
TR16 <--- TR24 8.362 -.060 
TR16 <--- TR22 19.087 -.098 
TR16 <--- TR20 9.279 -.076 
TR16 <--- TR18 21.174 .109 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model)  (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 

   M.I. Par Change 
e18 <--> e28 4.248 .013 
e19 <--> e24 4.646 -.013 
e14 <--> TRU3 4.366 -.014 
e15 <--> e28 5.348 -.015 
e15 <--> e27 4.801 .013 
e15 <--> e23 5.188 .012 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
TR14 <--- TR28 4.326 -.055 

 

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

TR16 <--- TRU1 2.767 .290 9.547 *** par_1 
TR15 <--- TRU1 2.553 .268 9.512 *** par_2 
TR14 <--- TRU1 1.000     
TR19 <--- TRU2 .737 .038 19.569 *** par_3 
TR18 <--- TRU2 .963 .040 24.129 *** par_4 
TR17 <--- TRU2 1.000     
TR20 <--- TRU2 .739 .040 18.451 *** par_5 
TR21 <--- TRU2 .874 .043 20.451 *** par_6 
TR22 <--- TRU2 .927 .044 21.047 *** par_7 
TR25 <--- TRU3 1.076 .044 24.233 *** par_8 
TR24 <--- TRU3 1.011 .041 24.706 *** par_9 
TR23 <--- TRU3 1.000     
TR26 <--- TRU3 .988 .047 20.983 *** par_10 
TR27 <--- TRU3 .939 .050 18.811 *** par_11 
TR28 <--- TRU3 .849 .050 17.120 *** par_12 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 
TR28   .457 
TR27   .567 
TR26   .614 
TR23   .663 
TR24   .632 
TR25   .676 
TR22   .597 
TR21   .585 
TR20   .464 
TR17   .662 
TR18   .721 
TR19   .499 
TR14   .143 
TR15   .702 
TR16   .743 

 
Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 TR28 TR27 TR26 TR23 TR24 TR25 TR22 TR21 TR20 TR17 TR18 TR19 TR14 TR15 TR16 
TRU3 .021 .153 .094 .154 .155 .155 -.049 .007 .064 .000 .067 -.017 .020 .063 .088 
TRU2 .008 .030 .033 .003 .036 .010 .142 .047 .019 .095 .151 .054 .024 .148 .215 
TRU1 .003 .012 .012 .002 .012 .004 .053 .019 .007 .038 .060 .021 .008 .049 .072 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
TRU1   .041 .009 4.753 *** par_53 
TRU2   .305 .025 12.115 *** par_54 
TRU3   .319 .027 11.732 *** par_55 
e16   .108 .009 11.906 *** par_56 
e15   .113 .008 13.483 *** par_57 
e14   .244 .014 17.509 *** par_58 
e19   .167 .010 16.341 *** par_59 
e18   .110 .009 12.559 *** par_60 
e17   .156 .011 14.690 *** par_61 
e20   .192 .012 16.321 *** par_62 
e21   .165 .011 14.435 *** par_63 
e22   .177 .012 14.500 *** par_64 
e25   .177 .014 12.747 *** par_65 
e24   .190 .014 13.788 *** par_66 
e23   .162 .013 12.524 *** par_67 
e26   .196 .014 14.485 *** par_68 
e27   .215 .015 14.306 *** par_69 
e28   .273 .018 15.527 *** par_70 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model)  
 

 TRU3 TRU2 TRU1 TR28 TR27 TR26 TR23 TR24 TR25 TR22 TR21 TR20 TR17 TR18 TR19 TR14 TR15 TR16 
TRU3 1.000                  
TRU2 .872 1.000                 
TRU1 .873 .861 1.000                
TR28 .676 .590 .590 1.000               
TR27 .753 .657 .658 .706 1.000              
TR26 .784 .683 .684 .590 .590 1.000             
TR23 .814 .710 .711 .551 .556 .638 1.000            
TR24 .795 .693 .694 .526 .599 .623 .727 1.000           
TR25 .822 .717 .718 .556 .558 .741 .716 .654 1.000          
TR22 .674 .773 .776 .455 .507 .528 .629 .653 .615 1.000         
TR21 .667 .765 .768 .503 .502 .523 .603 .530 .548 .705 1.000        
TR20 .594 .681 .684 .402 .448 .466 .418 .472 .489 .603 .697 1.000       
TR17 .710 .814 .817 .480 .535 .556 .578 .651 .583 .629 .595 .555 1.000      
TR18 .741 .849 .853 .501 .558 .580 .603 .532 .609 .593 .638 .579 .691 1.000     
TR19 .616 .706 .709 .379 .464 .482 .501 .489 .552 .545 .672 .700 .575 .600 1.000    
TR14 .330 .380 .378 .223 .249 .259 .269 .191 .272 .293 .431 .372 .245 .322 .349 1.000   
TR15 .732 .841 .838 .495 .551 .573 .596 .582 .602 .650 .607 .573 .731 .714 .594 .317 1.000  
TR16 .753 .865 .862 .509 .567 .590 .613 .528 .619 .564 .662 .560 .704 .802 .611 .326 .722 1.000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

e42 <--> ENT2 6.904 .015 
e38 <--> e42 5.749 -.016 
e39 <--> e42 15.218 -.025 
e39 <--> e38 41.783 .040 
e40 <--> ENT1 5.030 -.013 
e40 <--> ENT2 6.890 .013 
e41 <--> ENT1 9.686 .017 
e41 <--> ENT2 16.048 -.020 
e41 <--> e42 15.781 .024 
e41 <--> e38 12.792 -.021 
e33 <--> ENT1 123.515 -.078 
e33 <--> ENT2 163.328 .080 
e33 <--> e42 4.740 .017 
e33 <--> e38 6.923 .020 
e33 <--> e40 13.600 .026 
e33 <--> e41 28.229 -.037 
e29 <--> ENT3 13.176 -.019 
e29 <--> ENT1 9.317 .018 
e29 <--> e42 15.598 -.026 
e29 <--> e33 10.109 -.024 
e30 <--> ENT3 26.808 .028 
e30 <--> ENT1 8.431 -.018 
e30 <--> e39 6.236 .016 
e30 <--> e29 5.744 .016 
e31 <--> ENT3 5.849 -.013 
e31 <--> ENT1 14.086 .022 
e31 <--> ENT2 5.618 -.013 
e31 <--> e38 4.442 -.014 
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   M.I. Par Change 
e31 <--> e39 7.903 -.018 
e31 <--> e41 4.243 .013 
e31 <--> e33 40.306 -.049 
e31 <--> e29 6.357 .016 
e31 <--> e30 4.876 -.015 
e32 <--> ENT1 4.511 .015 
e32 <--> ENT2 11.433 -.022 
e32 <--> e40 13.325 -.027 
e32 <--> e41 13.897 .027 
e32 <--> e33 13.610 -.033 
e32 <--> e30 19.624 -.035 
e32 <--> e31 60.114 .060 
e34 <--> e40 20.645 .027 
e34 <--> e41 21.539 -.028 
e34 <--> e33 121.129 .082 
e34 <--> e31 24.136 -.032 
e34 <--> e32 14.295 -.029 
e35 <--> e39 5.169 -.015 
e35 <--> e29 5.292 .016 
e35 <--> e30 12.319 -.025 
e36 <--> e42 16.275 .026 
e36 <--> e38 9.874 -.020 
e36 <--> e29 6.187 .015 
e36 <--> e30 8.875 -.019 
e37 <--> ENT2 5.664 -.012 
e37 <--> e38 11.665 .022 
e37 <--> e41 5.906 -.014 
e37 <--> e33 5.053 .016 
e37 <--> e29 20.179 -.028 
e37 <--> e30 10.770 .021 
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   M.I. Par Change 
e37 <--> e34 4.972 -.013 
e37 <--> e35 4.133 -.013 

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

   M.I. Par Change 

EN42 <--- EN39 4.485 -.058 
EN42 <--- EN29 5.067 -.059 
EN42 <--- EN36 9.451 .090 
EN38 <--- EN39 12.363 .094 
EN38 <--- EN33 4.187 .057 
EN38 <--- EN37 5.606 .070 
EN39 <--- EN42 5.505 -.058 
EN39 <--- EN38 13.623 .090 
EN40 <--- EN33 5.261 .060 
EN40 <--- EN32 7.146 -.055 
EN40 <--- EN34 9.957 .080 
EN41 <--- EN42 5.776 .058 
EN41 <--- EN38 4.228 -.049 
EN41 <--- EN33 11.332 -.086 
EN41 <--- EN32 8.570 .059 
EN41 <--- EN34 13.125 -.091 
EN41 <--- EN37 6.336 -.068 
EN33 <--- ENT3 30.704 .214 
EN33 <--- ENT2 82.612 .376 
EN33 <--- EN42 29.411 .163 
EN33 <--- EN38 32.776 .170 
EN33 <--- EN39 18.422 .131 
EN33 <--- EN40 39.771 .193 
EN33 <--- EN41 4.590 .062 
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   M.I. Par Change 
EN33 <--- EN31 9.145 -.083 
EN33 <--- EN32 4.185 -.052 
EN33 <--- EN34 164.067 .401 
EN33 <--- EN35 53.790 .219 
EN33 <--- EN36 54.572 .243 
EN33 <--- EN37 62.378 .268 
EN29 <--- ENT3 5.332 -.076 
EN29 <--- EN42 16.566 -.104 
EN29 <--- EN38 4.123 -.051 
EN29 <--- EN39 4.145 -.053 
EN29 <--- EN40 6.875 -.068 
EN29 <--- EN33 5.935 -.067 
EN29 <--- EN37 13.714 -.107 
EN30 <--- ENT3 6.738 .091 
EN30 <--- EN42 9.370 .083 
EN30 <--- EN38 9.005 .080 
EN30 <--- EN39 11.363 .093 
EN30 <--- EN40 6.699 .071 
EN30 <--- EN32 6.172 -.057 
EN30 <--- EN37 6.110 .076 
EN31 <--- ENT3 5.590 -.081 
EN31 <--- ENT2 6.276 -.091 
EN31 <--- EN38 8.992 -.078 
EN31 <--- EN39 11.282 -.090 
EN31 <--- EN40 4.663 -.058 
EN31 <--- EN33 23.727 -.138 
EN31 <--- EN32 19.243 .098 
EN31 <--- EN34 20.647 -.125 
EN31 <--- EN36 4.090 -.058 
EN32 <--- ENT2 4.220 -.087 
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   M.I. Par Change 
EN32 <--- EN40 6.835 -.082 
EN32 <--- EN33 7.967 -.093 
EN32 <--- EN30 6.236 -.074 
EN32 <--- EN31 14.119 .106 
EN32 <--- EN34 12.903 -.116 
EN32 <--- EN36 6.187 -.084 
EN34 <--- EN40 7.265 .070 
EN34 <--- EN33 62.846 .216 
EN34 <--- EN31 8.587 -.068 
EN34 <--- EN32 7.085 -.057 
EN36 <--- EN38 5.604 -.058 
EN36 <--- EN30 6.286 -.060 
EN37 <--- EN38 7.659 .067 
EN37 <--- EN33 6.823 .069 
EN37 <--- EN30 8.858 .071 
EN37 <--- EN31 4.598 .048 

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

   M.I. Par Change 
e33 <--> e39 5.285 -.012 
e29 <--> e40 5.121 -.013 
e30 <--> ENT3 6.513 .013 
e30 <--> e39 4.322 .012 
e32 <--> e39 4.415 .014 
e34 <--> ENT3 6.664 .011 
e35 <--> ENT3 4.415 -.011 
e35 <--> e39 4.358 -.013 
e37 <--> e31 4.414 .012 
e37 <--> e32 4.814 -.014 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
EN29 <--- EN40 4.439 -.052 
EN30 <--- EN39 4.773 .057 

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
EN37 <--- ENT2 .927 .048 19.262 *** par_1 
EN36 <--- ENT2 .920 .045 20.378 *** par_2 
EN35 <--- ENT2 1.046 .051 20.590 *** par_3 
EN34 <--- ENT2 1.000     
EN32 <--- ENT1 1.112 .056 19.910 *** par_4 
EN31 <--- ENT1 1.004 .041 24.299 *** par_5 
EN30 <--- ENT1 1.064 .048 21.950 *** par_6 
EN29 <--- ENT1 1.000     
EN33 <--- ENT1 1.026 .063 16.290 *** par_7 
EN41 <--- ENT3 1.130 .050 22.379 *** par_8 
EN40 <--- ENT3 1.014 .047 21.773 *** par_9 
EN39 <--- ENT3 .989 .040 24.670 *** par_10 
EN38 <--- ENT3 1.000     
EN42 <--- ENT3 .965 .049 19.545 *** par_11 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate 
EN42   .585 
EN38   .612 
EN39   .635 
EN40   .674 
EN41   .745 
EN33   .847 
EN29   .655 
EN30   .737 
EN31   .591 
EN32   .622 
EN34   .641 
EN35   .631 
EN36   .596 
EN37   .645 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 EN42 EN38 EN39 EN40 EN41 EN33 EN29 EN30 EN31 EN32 EN34 EN35 EN36 EN37 
ENT3 .096 .098 .112 .151 .230 .093 .049 .026 -.029 .019 .010 .030 .003 .059 
ENT1 -.044 -.025 -.052 -.007 .034 .739 .136 .291 .040 .173 -.316 .036 .084 -.093 
ENT2 -.019 -.008 .015 -.012 .117 -.017 .030 .079 -.033 .041 .210 .170 .136 .252 

 
Variances: (Group number 1 - Default model) 

 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

ENT2   .226 .020 11.499 *** par_48 
ENT1   .271 .023 11.800 *** par_49 
ENT3   .244 .022 11.203 *** par_50 
e37   .107 .010 11.077 *** par_51 
e36   .130 .009 15.084 *** par_52 
e35   .145 .011 13.437 *** par_53 
e34   .127 .010 12.862 *** par_54 
e32   .204 .018 11.591 *** par_55 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
e31   .189 .014 13.817 *** par_56 
e30   .110 .012 9.362 *** par_57 
e29   .143 .011 13.239 *** par_58 
e33   .052 .020 2.557 .011 par_59 
e41   .107 .009 11.403 *** par_60 
e40   .121 .009 14.155 *** par_61 
e39   .137 .010 14.236 *** par_62 
e38   .155 .011 14.062 *** par_63 
e42   .161 .011 14.219 *** par_64 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model)  
 

 ENT3 ENT1 ENT2 EN42 EN38 EN39 EN40 EN41 EN33 EN29 EN30 EN31 EN32 EN34 EN35 EN36 EN37 
ENT3 1.000                 
ENT1 .759 1.000                
ENT2 .833 .776 1.000               
EN42 .765 .581 .637 1.000              
EN38 .782 .594 .651 .598 1.000             
EN39 .797 .605 .663 .578 .726 1.000            
EN40 .821 .623 .684 .628 .642 .654 1.000           
EN41 .863 .655 .719 .712 .652 .687 .709 1.000          
EN33 .699 .920 .714 .534 .547 .557 .587 .506 1.000         
EN29 .615 .809 .628 .399 .481 .490 .505 .530 .488 1.000        
EN30 .652 .859 .666 .499 .510 .519 .535 .562 .538 .695 1.000       
EN31 .584 .769 .597 .447 .457 .465 .479 .547 .439 .722 .660 1.000      
EN32 .599 .789 .612 .458 .468 .477 .444 .564 .455 .638 .580 .750 1.000     
EN34 .667 .621 .801 .510 .522 .531 .607 .503 .742 .503 .533 .434 .417 1.000    
EN35 .661 .616 .794 .506 .517 .527 .543 .571 .567 .499 .450 .474 .486 .636 1.000   
EN36 .643 .599 .772 .567 .503 .512 .528 .555 .551 .485 .436 .461 .430 .618 .613 1.000  
EN37 .669 .623 .803 .511 .566 .533 .549 .521 .606 .428 .525 .479 .491 .571 .567 .620 1.000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
e55 <--> OPT1 9.754 .017 
e51 <--> OPT3 16.721 -.018 
e51 <--> OPT2 14.012 .015 
e51 <--> e55 14.555 -.025 
e52 <--> e55 6.641 .015 
e52 <--> e51 5.664 -.014 
e53 <--> OPT3 12.766 .014 
e53 <--> OPT2 9.554 -.011 
e53 <--> e55 8.910 -.018 
e53 <--> e51 13.296 .022 
e54 <--> e55 14.008 .020 
e54 <--> e51 13.297 -.019 
e54 <--> e53 9.553 .015 
e47 <--> OPT3 4.424 -.010 
e47 <--> OPT2 22.729 -.019 
e47 <--> OPT1 117.680 .061 
e47 <--> e51 5.160 .016 
e47 <--> e54 7.595 -.015 
e48 <--> OPT2 5.491 .008 
e48 <--> OPT1 5.326 -.011 
e48 <--> e55 4.799 .013 
e48 <--> e53 38.696 -.034 
e48 <--> e54 5.446 .011 
e49 <--> OPT1 34.687 -.029 
e49 <--> e55 7.258 -.017 
e49 <--> e53 6.633 .015 
e49 <--> e47 5.451 -.015 
e49 <--> e48 4.692 .011 
e50 <--> e51 8.259 .018 
e50 <--> e47 31.533 -.037 
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   M.I. Par Change 
e50 <--> e49 7.800 .016 
e43 <--> OPT3 23.772 .026 
e43 <--> OPT1 5.303 -.015 
e43 <--> e51 8.121 .023 
e43 <--> e53 4.555 .016 
e43 <--> e49 6.288 -.019 
e43 <--> e50 4.136 -.015 
e44 <--> OPT2 9.172 -.013 
e44 <--> e51 10.785 .023 
e44 <--> e49 14.302 -.025 
e45 <--> OPT3 17.174 -.018 
e45 <--> OPT2 13.044 .014 
e45 <--> e54 9.128 -.016 
e45 <--> e47 28.637 .036 
e45 <--> e48 14.314 -.021 
e45 <--> e50 14.979 .023 
e46 <--> e55 17.614 .027 
e46 <--> e51 9.213 -.019 
e46 <--> e52 6.746 .015 
e46 <--> e53 6.908 -.016 
e46 <--> e47 46.070 .046 
e46 <--> e49 8.087 -.017 
e46 <--> e50 12.540 -.021 
e46 <--> e43 8.888 -.023 
e46 <--> e44 7.499 .018 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
OP55 <--- OP51 5.534 -.066 
OP55 <--- OP46 12.675 .105 
OP51 <--- OP55 7.509 -.084 
OP51 <--- OP53 4.355 .059 
OP51 <--- OP47 5.611 .067 
OP51 <--- OP50 7.082 .080 
OP51 <--- OP43 9.920 .086 
OP51 <--- OP44 9.794 .083 
OP53 <--- OP55 4.610 -.062 
OP53 <--- OP51 5.122 .059 
OP53 <--- OP48 20.402 -.133 
OP53 <--- OP46 7.332 -.074 
OP54 <--- OP55 7.282 .066 
OP54 <--- OP51 5.163 -.051 
OP54 <--- OP47 4.563 -.049 
OP54 <--- OP45 5.789 -.052 
OP47 <--- OPT1 28.097 .230 
OP47 <--- OP54 4.833 -.073 
OP47 <--- OP50 12.346 -.111 
OP47 <--- OP43 10.832 .096 
OP47 <--- OP44 12.303 .098 
OP47 <--- OP45 44.185 .189 
OP47 <--- OP46 59.957 .240 
OP48 <--- OP53 13.596 -.091 
OP48 <--- OP45 6.815 -.061 
OP49 <--- OPT1 8.642 -.112 
OP49 <--- OP53 4.153 .054 
OP49 <--- OP43 12.764 -.092 
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   M.I. Par Change 
OP49 <--- OP44 18.689 -.107 
OP49 <--- OP46 14.140 -.103 
OP50 <--- OP47 14.995 -.103 
OP50 <--- OP46 5.165 -.063 
OP43 <--- OPT3 8.194 .139 
OP43 <--- OP55 7.329 .101 
OP43 <--- OP51 14.534 .129 
OP43 <--- OP52 6.448 .095 
OP43 <--- OP53 11.309 .116 
OP43 <--- OP54 5.192 .087 
OP43 <--- OP48 4.346 .080 
OP44 <--- OP49 7.526 -.084 
OP45 <--- OP54 6.136 -.076 
OP45 <--- OP47 12.762 .099 
OP45 <--- OP48 5.613 -.073 
OP45 <--- OP50 5.310 .067 
OP46 <--- OP55 8.357 .085 
OP46 <--- OP47 20.855 .125 
OP46 <--- OP50 5.279 -.066 
OP46 <--- OP43 5.546 -.063 

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

 

   M.I. Par Change 
e53 <--> OPT1 4.410 -.008 
e48 <--> e51 4.413 -.011 
e43 <--> e55 4.499 .016 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
OP55 <--- OP43 5.273 .060 
OP43 <--- OP55 5.994 .087 

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
OP46 <--- OPT1 1.092 .080 13.606 *** par_1 
OP45 <--- OPT1 1.218 .087 13.930 *** par_2 
OP44 <--- OPT1 1.216 .085 14.348 *** par_3 
OP43 <--- OPT1 1.000     
OP50 <--- OPT2 1.109 .072 15.377 *** par_4 
OP49 <--- OPT2 1.220 .072 16.942 *** par_5 
OP48 <--- OPT2 1.089 .065 16.774 *** par_6 
OP47 <--- OPT2 1.000     
OP54 <--- OPT3 .955 .048 19.731 *** par_7 
OP53 <--- OPT3 1.050 .049 21.256 *** par_8 
OP52 <--- OPT3 .909 .048 18.869 *** par_9 
OP51 <--- OPT3 1.000     
OP55 <--- OPT3 .756 .050 14.971 *** par_10 

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

   Estimate 
OP55   .401 
OP51   .584 
OP52   .583 
OP53   .661 
OP54   .671 
OP47   .424 
OP48   .618 
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   Estimate 
OP49   .643 
OP50   .584 
OP43   .440 
OP44   .609 
OP45   .624 
OP46   .601 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

 OP55 OP51 OP52 OP53 OP54 OP47 OP48 OP49 OP50 OP43 OP44 OP45 OP46 
OPT3 .037 .109 .109 .210 .169 .026 .147 .065 .096 .011 .016 .000 -.006 
OPT2 .016 .018 .041 .149 .058 .075 .174 .130 .149 .030 .039 -.034 -.007 
OPT1 -.080 -.001 -.013 .060 .063 -.362 .100 .141 -.067 .198 .171 .252 .341 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
OPT1   .153 .019 7.917 *** par_39 
OPT2   .139 .016 8.805 *** par_40 
OPT3   .198 .019 10.597 *** par_41 
e46   .121 .009 12.831 *** par_42 
e45   .137 .011 12.666 *** par_43 
e44   .145 .012 12.473 *** par_44 
e43   .195 .015 12.916 *** par_45 
e50   .121 .008 14.665 *** par_46 
e49   .115 .008 14.460 *** par_47 
e48   .101 .007 14.420 *** par_48 
e47   .188 .011 16.456 *** par_49 
e54   .088 .006 13.658 *** par_50 
e53   .112 .009 13.077 *** par_51 
e52   .117 .008 15.449 *** par_52 
e51   .141 .011 13.366 *** par_53 
e55   .169 .010 16.340 *** par_54 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model)  
 

 OPT3 OPT2 OPT1 OP55 OP51 OP52 OP53 OP54 OP47 OP48 OP49 OP50 OP43 OP44 OP45 OP46 
OPT3 1.000                
OPT2 .941 1.000               
OPT1 .696 .715 1.000              
OP55 .633 .596 .440 1.000             
OP51 .764 .719 .532 .440 1.000            
OP52 .764 .718 .531 .565 .584 1.000           
OP53 .813 .765 .566 .515 .642 .621 1.000          
OP54 .819 .771 .570 .607 .575 .626 .666 1.000         
OP47 .612 .651 .466 .388 .519 .468 .498 .502 1.000        
OP48 .740 .786 .563 .468 .565 .565 .457 .606 .512 1.000       
OP49 .754 .802 .574 .478 .576 .576 .613 .618 .522 .630 1.000      
OP50 .719 .764 .547 .455 .549 .549 .507 .589 .427 .601 .613 1.000     
OP43 .461 .474 .663 .292 .425 .352 .375 .378 .439 .373 .289 .363 1.000    
OP44 .543 .558 .781 .344 .491 .415 .441 .445 .510 .439 .374 .427 .430 1.000   
OP45 .549 .565 .790 .388 .420 .420 .447 .450 .639 .413 .453 .534 .524 .617 1.000  
OP46 .539 .555 .775 .461 .412 .481 .439 .442 .644 .436 .445 .410 .369 .605 .612 1.000 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

R2 <--> R4 21.055 -.391 
R2 <--> R3 5.075 .199 
R1 <--> R4 15.373 .224 
R1 <--> R3 23.974 -.297 
e10 <--> INSP 11.961 .379 
e10 <--> R4 49.551 -.424 
e10 <--> R3 85.377 .625 
e10 <--> R1 8.613 -.159 
e11 <--> INSP 4.754 -.206 
e11 <--> R4 18.492 .216 
e11 <--> R2 40.713 -.453 
e11 <--> R1 9.859 .147 
e12 <--> R3 30.259 -.415 
e12 <--> R1 12.085 .211 
e12 <--> e10 29.758 -.345 
e12 <--> e11 38.005 .327 
e7 <--> R4 26.606 -.432 
e7 <--> R2 47.564 .759 
e7 <--> R1 4.065 -.146 
e7 <--> e10 9.265 .240 
e7 <--> e11 33.843 -.395 
e8 <--> R4 17.144 .260 
e8 <--> R2 16.065 -.330 
e8 <--> e11 29.517 .276 
e8 <--> e12 8.778 -.195 
e9 <--> R4 8.884 .235 
e9 <--> R1 10.546 -.222 
e9 <--> e10 34.492 .436 
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   M.I. Par Change 
e4 <--> R4 12.814 .140 
e4 <--> R3 34.397 -.247 
e4 <--> R1 37.466 .207 
e4 <--> e11 5.335 .073 
e4 <--> e7 4.713 -.107 
e4 <--> e9 13.084 -.168 
e5 <--> R4 4.462 -.159 
e5 <--> e10 5.827 -.171 
e5 <--> e11 14.357 -.232 
e5 <--> e12 16.534 .322 
e6 <--> R4 57.232 -.866 
e6 <--> R3 107.452 1.282 
e6 <--> R1 13.652 -.366 
e6 <--> e10 21.482 .497 
e6 <--> e11 29.886 -.505 
e6 <--> e12 39.721 -.755 
e6 <--> e7 180.412 1.934 
e6 <--> e8 13.885 -.401 
e6 <--> e9 4.740 .295 
e6 <--> e4 8.571 -.192 
e1 <--> R4 7.986 .189 
e1 <--> R3 24.664 -.358 
e1 <--> e12 12.635 .249 
e1 <--> e9 35.199 -.470 
e1 <--> e4 4.514 .083 
e1 <--> e6 5.323 -.264 
e2 <--> e4 4.856 .082 
e3 <--> R4 4.504 .131 
e3 <--> e11 5.120 .113 
e3 <--> e7 5.185 -.177 
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   M.I. Par Change 
e3 <--> e4 5.260 .083 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

    M.I. Par Change 

ENT <---  VIS 4.774 -.083 
OPT1 <---  INSP 11.961 .081 
OPT1 <---  ENT 27.456 .114 
OPT1 <---  TRU 11.608 .059 
OPT1 <---  OPT3 6.865 -.057 
OPT1 <---  ENT1 32.350 .101 
OPT1 <---  ENT2 24.726 .122 
OPT1 <---  ENT3 47.278 .125 
OPT1 <---  TRU1 9.351 .103 
OPT1 <---  TRU2 5.988 .038 
OPT1 <---  TRU3 27.349 .071 
OPT2 <---  INSP 4.754 -.044 
OPT2 <---  ENT 5.183 -.043 
OPT2 <---  TRU 14.974 -.058 
OPT2 <---  OPT3 9.261 .057 
OPT2 <---  ENT1 21.267 -.071 
OPT2 <---  ENT3 4.716 -.034 
OPT2 <---  TRU1 5.712 -.069 
OPT2 <---  TRU2 20.391 -.060 
OPT2 <---  TRU3 36.627 -.071 
OPT3 <---  OPT1 8.575 -.083 
OPT3 <---  OPT2 7.215 .081 
OPT3 <---  ENT1 6.444 -.051 
OPT3 <---  ENT2 9.384 -.084 
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    M.I. Par Change 
OPT3 <---  ENT3 5.369 -.047 
OPT3 <---  TRU3 14.755 -.058 
OPT3 <---  VIS1 6.033 .067 
ENT1 <---  TRU 5.277 .054 
ENT1 <---  OPT2 15.655 -.144 
ENT1 <---  OPT3 5.955 -.071 
ENT1 <---  TRU3 84.963 .169 
ENT2 <---  OPT1 4.042 .051 
ENT2 <---  OPT2 12.142 .095 
ENT2 <---  TRU3 9.878 -.043 
ENT3 <---  OPT1 15.683 .128 
ENT3 <---  VIS1 17.638 -.131 
TRU1 <---  VIS 9.188 .062 
TRU1 <---  OPT2 6.125 .042 
TRU1 <---  ENT3 5.173 -.026 
TRU1 <---  VIS1 11.733 .053 
TRU1 <---  VIS2 11.826 .054 
TRU1 <---  VIS3 12.171 .056 
TRU2 <---  OPT1 5.562 -.073 
TRU2 <---  OPT2 7.471 -.089 
TRU3 <---  OPT 7.357 -.133 
TRU3 <---  ENT 7.007 .106 
TRU3 <---  OPT2 20.161 -.222 
TRU3 <---  OPT3 26.110 -.203 
TRU3 <---  ENT1 72.807 .278 
TRU3 <---  ENT3 9.823 .104 
TRU3 <---  VIS1 4.634 -.097 
VIS1 <---  OPT3 4.637 .050 
VIS1 <---  ENT3 15.352 -.076 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) (Adjusted) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 

   M.I. Par Change 
R1 <--> R4 6.208 .108 
e11 <--> R2 5.743 -.068 
e4 <--> e11 5.241 -.062 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
   M.I. Par Change 

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
VIS <--- INSP 1.000     
TRU <--- INSP .899 .045 19.961 *** par_31 
ENT <--- INSP 1.467 .082 17.907 *** par_32 
OPT <--- INSP 1.014 .058 17.552 *** par_33 
VIS3 <--- VIS .964 .042 23.068 *** par_1 
VIS2 <--- VIS 1.009 .044 23.039 *** par_2 
VIS1 <--- VIS 1.000     
TRU3 <--- TRU 2.021 .097 20.881 *** par_3 
TRU2 <--- TRU 2.131 .064 33.042 *** par_4 
TRU1 <--- TRU 1.000     
ENT3 <--- ENT 1.044 .040 26.068 *** par_5 
ENT2 <--- ENT .730 .030 24.567 *** par_6 
ENT1 <--- ENT 1.000     
OPT3 <--- OPT 1.129 .057 19.841 *** par_7 
OPT2 <--- OPT .911 .042 21.444 *** par_8 
OPT1 <--- OPT 1.000     
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
OPT   .764 
ENT   .822 
TRU   .872 
VIS   .750 
OPT1   .716 
OPT2   .671 
OPT3   .664 
ENT1   .683 
ENT2   .688 
ENT3   .771 
TRU1   .846 
TRU2   .822 
TRU3   .583 
VIS1   .663 
VIS2   .693 
VIS3   .679 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
OPT

1 
OPT

2 
OPT

3 
ENT

1 
ENT

2 
ENT

3 
TRU

1 
TRU

2 
TRU

3 
VIS

1 
VIS2 VIS3 

INS
P 

-.015 .075 .033 .023 .058 .127 .297 .061 -.006 
.08

2 
.043 .042 

OPT .329 .202 .184 -.037 -.031 -.015 .076 .044 .055 
.00

7 
.041 .040 

ENT -.321 .051 .000 .348 .244 .461 .567 .006 -.219 
.15

6 
-

.020 
-

.020 

TRU -.035 .060 .008 -.075 .054 .090 .414 .120 .056 
.04

0 
.008 .008 

VIS -.023 .046 -.013 .004 .001 .097 .125 .023 -.010 
.23

6 
.225 .220 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

INSP   1.917 .191 10.048 *** par_34 
R4   .607 .081 7.489 *** par_35 
R3   .893 .136 6.561 *** par_36 
R1   .639 .084 7.618 *** par_37 
R2   .227 .044 5.100 *** par_38 
e3   1.121 .085 13.268 *** par_39 
e2   1.150 .089 12.972 *** par_40 
e1   1.297 .098 13.301 *** par_41 
e6   5.193 .460 11.292 *** par_42 
e5   1.749 .168 10.434 *** par_43 
e4   .323 .039 8.271 *** par_44 
e9   1.621 .146 11.100 *** par_45 
e8   1.214 .090 13.500 *** par_46 
e7   2.328 .162 14.355 *** par_47 
e12   1.665 .180 9.235 *** par_48 
e11   1.050 .092 11.470 *** par_49 
e10   1.021 .101 10.138 *** par_50 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
 

 INSP OPT ENT TRU VIS OPT1 OPT2 OPT3 ENT1 ENT2 ENT3 TRU1 TRU2 TRU3 VIS1 VIS2 VIS3 
INSP 1.000                 
OPT .874 1.000                
ENT .907 .793 1.000               
TRU .934 .817 .847 1.000              
VIS .866 .757 .785 .809 1.000             
OPT1 .740 .846 .671 .691 .641 1.000            
OPT2 .716 .819 .649 .669 .620 .693 1.000           
OPT3 .712 .815 .646 .665 .617 .643 .786 1.000          
ENT1 .749 .655 .827 .700 .649 .654 .500 .534 1.000         
ENT2 .752 .658 .830 .702 .651 .674 .617 .536 .686 1.000        
ENT3 .796 .696 .878 .744 .690 .729 .570 .567 .726 .729 1.000       
TRU1 .859 .751 .779 .920 .744 .636 .615 .612 .644 .592 .600 1.000      
TRU2 .847 .740 .768 .907 .733 .626 .558 .618 .704 .637 .674 .834 1.000     
TRU3 .713 .623 .647 .764 .618 .573 .409 .431 .807 .557 .660 .685 .763 1.000    
VIS1 .705 .617 .639 .659 .814 .522 .505 .540 .529 .530 .468 .606 .597 .503 1.000   
VIS2 .721 .630 .654 .674 .833 .534 .516 .514 .540 .542 .574 .620 .611 .514 .678 1.000  
VIS3 .714 .624 .647 .667 .824 .528 .511 .508 .535 .537 .568 .613 .604 .509 .671 .686 1.000 

 



 

ประวตัิผู้วิจัย 
 
ชื่อ  สกุล : นายวัลลภ ภจูอมจิตร 
วัน  เดือน  ปีเกิด : วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2514 
ชาติภูมิ : กาฬสินธุ์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 27 หมู่ 12 ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  E-mail. Wanlop122@gmail.com 
  Tel. Mobile 087-770-5600, ID. Line 0877705600 
การศึกษา   
 พ.ศ. 2532 : ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 พ.ศ. 2536 : ส าเร็จปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูอุดรธานี 
 พ.ศ. 2540 : ส าเร็จปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2550 : ส าเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2560  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
หน้าที่การงานปัจจุบัน   
 พ.ศ. 2536 : อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองแซง 

สังกดัส านักงานการประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2539 : ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2549 : ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 พ.ศ. 2559 : ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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