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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ใน

โมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 3) ตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจำนวน 27,718 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่าง ที่
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำนวน 610 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปมี
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ คือ 1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 60 ตัว
บ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 3) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 0.84-1.70 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.31-1.95 และค่าน้ำหนักตัวบ่งชี้มีค่า
ระหว่าง 0.30-8.26 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 27 , 7 18  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 610 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 60  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 0.84 to 1.70, which is higher than the criterion as 0.70.  The minor components 
had factor loading between 0.31 to 1.95 and indicators had factor loading ranged from 
0.30 to 8.26, which are higher than the criterion as 0.30. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จลงได้เนื่องจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางการศึกษาด้านการบริหาร
การศึกษา ระดับปริญญาเอก 

ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้อำนวยความสะดวกใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย ที่
กรุณาเป็นประธานควบคุมการสอบ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ตลอดจน
ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยจนได้เครื่องมือที่มีคุณภาพสำหรับการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประยุทธ  ชูสอน ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้
คำปรึกษาและชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมจนงานวิจัยสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดี 
ซึ่งผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. และพระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ที่เป็นแรงบันดาลใจ
จุดประกายแนวคิดในการศึกษาจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งที่คอยให้กำลังใจ แนะนำผลักดันแม้
ในยามท้อแท้ให้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อบุญถึง คุณแม่สมจิตร  วงค์คม ที่ให้การสั่งสอน อบรมเลี้ยงดู
เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเพลิน  ธำรงวุฒิ คุณกัญญาพรรณ  วงค์คม 
คุณระพีพร  จันทร์หาญ ขอขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรทุกท่าน ที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนและ
เป็นกำลังใจตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้บริหาร
โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวก ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี
เสมอมา ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

คุณงามความดีและประโยชน์อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี ้ ผู ้ว ิจ ัยขอใช้เป็นเครื ่อง
สักการบูชาคุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่มีคุณค่า
ยิ่ง และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 สภาวะจิตของคนทั่วไป โดยปกติจะกล่าวถึงสภาวะของการหลับและการตื่นเท่านั้น แต่แท้
ที่จริงแล้วยังมีสภาวะจิตขั้นสูงขึ้นไปอีก เป็นสภาวะที่ร่างกายยังตื่นอยู่ ไม่ได้หลับ แต่จิตใจสงบ ผ่อน
คลายมีความสุข โดยสภาวะนี้จะมีคลื่นสมองที่พิเศษแตกต่างจากช่วงเวลาตื่น หลับและฝันอย่างเห็นได้
ชัด ด้วยสภาวะจิตขั้นสูงนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนาได้โดยการพัฒนา  “สติและสมาธิ” 
เมื่อบุคคลได้รับการพัฒนาสติและสมาธิแล้วจะสามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข 
ปราศจากทุกข์ บรรเทาโรคทางกายและโรคทางจิต และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อสามารถนำสติและสมาธิมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานในชีวิต
ครอบครัวและในการสร้างสัมพันธภาพในสังคมแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล (พระไพศาล  
วิสาโล, 2557) 

 ในกรณีของสต ิ (Mindfulness) Kabat-Zinn (2003) ศาสตราจารย ์ด ้านการแพทย์  
มหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัฐแมสซาจูเสทส์ ผู้เป็นปรมาจารย์ด้านสติในประเทศตะวันตก และเป็นผู้
ริเริ ่ม Mindfulness-Based Stress Reduction Program ได้กล่าวว่า สติหมายถึงการคงไว้ซึ ่งการ
รู้ตัวทุกชั่วขณะในความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกทางกาย และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  สติยัง
รวมไปถึงการยอมรับ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตั้งใจอยู่กับความคิดและความรู้สึกทั้งหลายโดยไม่ไป
ตัดสินผิดถูกในชั่วขณะนั้น เมื่อฝึกสติแล้วความคิดของคนเราจะถูกปรับให้อยู่กับความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ณ 
ปัจจุบัน ไม่ต้องหมกมุ่นกับอดีตหรือวิตกกังวลถึงอนาคต 

 ส่วนสมาธิ (Meditation) The Free Dictionary (2014) ได้กล่าวว่า สมาธิเป็นเรื่องของ
การฝึกความตั้งใจให้จดจ่อกับเสียง วัตถุ ภาพในใจ ลมหายใจ การเคลื่อนไหวหรืออยู่กับความตั้งใจ
ของตัวเอง เพื่อที่จะเพิ่มความรู้ตัวต่อปัจจุบันขณะช่วยลดความเครียด ส่งเสริมการผ่อนคลายและ
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของบุคคลและจิตวิญญาณ เป็นความตั้งมั่นแห่งจิต เพื่อให้จิตพักโดยว่าง
จากความคิดทั้งปวง เพราะโดยทั่วไปจิตจะมีความคิดอยู่เสมอ เมื่อสะสมความคิดที่ไม่ถูกใจก็จะ
กลายเป็นความว้าวุ่นอารมณ์และความเครียดในที่สุด นอกจากนี้ ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2557) ได้
กล่าวว่า สมาธิเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิต การฝึกปฏิบัติสมาธิ  คือ การทำ ใจให้นิ่งว่างจากความคิดทั้งปวง 
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โดยให้จิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจ หากจิตหยุดนิ่งได้แล้วจะมี
พลังเหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกัน ย่อมมีพลังที่จะจุดไฟให้ติดได้การฝึกสมาธินั้น 
ทางจิตวิทยานอกจากเป็นการลดความว้าวุ่นและความเครียดของจิตใจแล้ว จิตที่ออกจากความสงบ
ของสมาธิยิ่งเป็นจิตที่มีสติได้ง่ายอีกด้วย 
 แนวคิดเกี ่ยวกับสติ (Mindfulness) ตามทัศนะของ Brown and Ryan (2003) และ
Kabat-zinn (2003) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากสติในทางพุทธศาสนา มีลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษา
ในเรื่องเชาว์ปัญญาหรือความฉลาด (Intelligence) ต่าง ๆ ของมนุษย์ ตามทัศนะของ Zohar (2000); 
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Emmons (2000); Wolman; (2001); Amram; (2007); King; (2008) ที่กล่าวว่า เชาวน์ปัญญาของ
มนุษย์มีหลากหลาย เช่น IQ (Intelligence Quotient) คือความฉลาดด้านสติปัญญา การรู้คิด EQ 
(Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ และ SQ (Spiritual Intelligence) คือ 
ความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณนี้หมายถึงความสามารถของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตตนเอง ทำให้บุคคล
นั้นมีความเข้าใจตนเอง รู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตตน สามารถรู้ซึ้งถึงเหตุผลได้ว่าตนเอง
เกิดมาเพื่ออะไรและอยู่เพื่ออะไร รวมไปถึงการเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ที่หลากหลายและเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ใดในชีวิต ก็สามารถปรับเจต
คติและจัดการกับความทุกข์ท่ีเข้ามาในชีวิตได้ 

 เมื่อพิจารณาทัศนะของความฉลาดทางจิตวิญญาณตามที่กล่าวมาแล้ว พบว่า มีความหมาย
ที่โน้มเอียงเข้าใกล้ปัญญาในทางพุทธศาสนามากกว่าตัวแปรความฉลาดทางจิตวิทยาแบบอ่ืน กล่าวคือ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาทางพุทธศาสนาในด้านที่รู้เกี่ยวกับวิถีจิตของ
ตนเองอย่างเป็นเหตุผล คือ รู้ว่าตนเองมีจุดดีจุดบกพร่องหรือมีกิเลส อันเป็นเครื่องเศร้าหมองในจิต
อย่างไรบ้าง และสามารถจัดการกิเลสของตนได้ในระดับหนึ่งโดยอาศัยพระธรรมคำสอนตามที่ตนได้
เรียนรู้มาเป็นตัวช่วยขัดเกลาและสามารถจัดการปรับเจตคติของตนและจัดการกับความทุกข์ที่เข้ามา
ในชีวิตของตนได้ระดับหนึ่ง 
 เมื่อพิจารณาทัศนะของความฉลาดทางจิตวิญญาณเชื่อมโยงถึงภาวะผู้นำอุดมสติ (Mindful 
Leadership) ซึ่งนักวิชาการบางท่าน เช่น พระไพศาล  วิสาโล (2557) เรียกว่า ภาวะการนำด้วยการ
เจริญสติ หมายถึง การนำเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานจนเป็นการดำเนินชีวิต
อย่างมีสติ รู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ทั้งในด้านการกระทำภายนอกของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและ
ความรู้สึกภายใน รูปแบบของการเจริญสติที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดคือ การนั่งสมาธิ แต่การเจริญสติ
สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตระหนักรู้ตัวเวลาทำสิ่งต่าง  ๆ หรือการเห็นและ
สามารถละวางความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าการเจริญสติจะเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยดี เนื่องจาก
เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา แต่แนวคิดเรื ่องภาวะผู ้นำอุดมสติ (Mindful 
Leadership) หรือภาวะผู้นำด้วยการเจริญสติ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการจัดการของ
ตะวันตก โดยเชื่อว่าหากผู้นำมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกิดจากการฝึกฝนการเจริญสติ เช่น มีการคิดที่
ชัดเจนขึ้น รับรู้อารมณ์ความรู้สึกตนเองได้เร็วขึ้น มองการณ์ไกลและแน่วแน่ต่อเป้าหมายของตนเอง 
จะทำให้การบริหารงานราบรื่น เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและทำให้คนทำงานมีความสุข เช่น  George 
(2010) นักวิชาการด้านภาวะผู้นำและอดีตผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งกล่าวว่า การฝึกเจริญสตินั้น 
จะช่วยให้เรามีความชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และทำเราเข้าใจโลกรอบตัวมากขึ้น การ
เจริญสติจะช่วยให้เราลดละการให้ความสำคัญต่อสิ่งเล็กสิ่งน้อยและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่
สำคัญ เสริมสร้างพลังในการทำงาน การมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นและมีความสามารถในการเสริม
พลังแก่คนในองค์กร ฉะนั้น ดูเหมือนว่าเป้าหมายของภาวะผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) หรือ
ภาวะผู้นำด้วยการเจริญสติตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการเจริญสติในศาสนา
พุทธที่มุ ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที ่คนไทยคุ้นเคยกัน แต่เป็นการนำมาใช้เป็นเครื ่องมือเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและการนำในบริบทขององค์กรมากกว่า จึงไม่น่า
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แปลกใจที่การเจริญสติจะกลายเป็นทักษะที่มีการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางและมีราคาแพง ทั้งใน
แง่การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาภาวะผู้นำหรือใช้เป็นเครื่องมือฝึกทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกา 
(Myers, 2015) 

 จากผลการศึกษาของ พระไพศาล  วิสาโล (2557) พบว่า การฝึกสติ กำลังได้รับความนิยม
อย่างมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครั้งหนึ่งจำกัดวงอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมของชาวพุทธกลุ่มเล็ก ๆ ปัจจุบัน
ได้แพร่หลายไปตามโรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ไม่เว้นกระท่ัง
เรือนจำ จนอาจกล่าวได้ว่าการฝึกสติได้เข้าสู่กระแสหลักของสังคมอเมริกันไปแล้ว บรรษัทชั้นนำของ
อเมริกาเป็นอันมากได้จัดหลักสูตรเจริญสติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงจัง กูเกิล (Google) มี
โครงการฝึกสติชื่อ “แสวงหาด้านในของคุณ” (Search Inside Yourself) ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 7 สัปดาห์
สำหรับเจ้าหน้าที่ของตน ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ในสำนักงานของกูเกิลยังมีทางเดิน
จงกรมซึ่งทำเป็นรูปเขาวงกต ขณะที่อีเบย์ (E-bay) จัดห้องสมาธิที่มีบรรยากาศชวนนั่งเจริญสติ ส่วน
ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ค (Facebook) ก็ไม่ยอมน้อยหน้า มีการจัดหลักสูตรเจริญสติแก่
พนักงานเช่นกัน ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์คนหนึ่ง แม้แยกตัวมาตั้งบริษัทใหม่ แต่ก็ยังจัดให้มีการฝึกสติเป็น
ประจำ ล่าสุดท่าน หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) เป็นพระภิกษุชาวเวียดนาม ผู้นำเสนอ
ความคิด พุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และพุทธธรรม เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับวิธีชีวิตยุคปัจจุบันได้ (Engage Buddhism) ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระ
อาจารย์เซน พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายานผู้สอนการฝึกสมาธิภาวนา เป็นกวี นักเขียน นักต่อสู้
เพ่ือสันติภาพ ได้รับนิมนต์ให้ไปนำการเจริญสติที่สำนักงานของกูเกิล โดยมีผู้บริหารของบรรษัทชั้นนำ
ด้านเทคโนโลยีมาร่วมปฏิบัติด้วย และธนาคารโลกเป็นเจ้าภาพอาราธนาท่านไปบรรยายเรื่องพลังแห่ง
สติ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก กิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้นำด้านเทคโนโลยีมีร่วม
อย่างคับคั่ง คือ Wisdom 2.0 ซึ่งเป็นเสมือนมหกรรมประจำปีด้านการเจริญสติ ปีนี้ (2557) มีคนเข้า
ร่วมกว่า 2,000 คน (ปีแรกที่จัดคือ 2552 มีคนร่วมเพียง 325 คน) มีองค์กรมากมายผุดขึ้นเพื่อรับจัด
หลักสูตรฝึกสติให้แก่บริษัทต่าง ๆ โดยมีรูปแบบและจุดเน้นจุดขายที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่เท่านั้น 
อุปกรณ์ส่งเสริมการเจริญสติก็ขายดีมาก นอกจากเบาะรองนั่ง เสื่อ ระฆัง ธูป แล้ว ปัจจุบันมีแอปส์ 
(Apps) เกิดขึ้นมากมายที่เกี ่ยวกับการฝึกสติและทำสมาธิ ยิ ่งหนังสือด้วยแล้ว  ไม่ยากเลยที่จะหา
หนังสือที่มีชื่อผูกกับคำว่า “สติ” หรือ Mindfulness เช่น การเลี้ยงลูกอย่างมีสติ การกินอย่างมีสติ 
การสอนอย่างมีสติ การบำบัดด้วยสติ การเรียนรู้อย่างมีสติ การเมืองแห่งสติ (Mindful Politics) 
สมองกับสติ (The Mindful Brain) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่นิตยสารไทม์ขึ้นปกด้วยภาพหญิง
สาวในชุดขาวกำลังหลับตาทำสมาธิอย่างสงบ พร้อมกับข้อความว่า “The Mindful Revolution” 
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกา อะไรทำให้การฝึกสติได้รับความ
นิยมอย่างมากมายเช่นนี้ เหตุผลสำคัญก็คือ ความเครียดที่มากขึ้น อันเนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบและข้อมูล
ที่ท่วมท้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น อีกส่วนหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
ที่ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกับโลกแห่งข้อมูลอันมากมายมหาศาล ทำให้ผู้คนแทบไม่มีเวลาเป็นของตนเอง ยัง
ไม่ต้องพูดถึงการงานที่สามารถแทรกเข้ามาในช่วงเวลาที่ควรจะเป็นส่วนตัว เช่น เวลาพักผ่อน อยู่กับ
ครอบครัว หรือเวลานอน ความเครียดเหล่านี้ผู้คนพบว่าไม่อาจบรรเทาได้ด้วยวิธีการที่คุ้นเคย เช่น กิน 
เที่ยว เล่น เพราะให้ผลเพียงชั่วคราว อีกท้ังยังมีโทษตามมาโดยเฉพาะการเสพสิ่งเสพติดหรืออบายมุข 
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นอกจากนั้น พระไพศาล  วิสาโล ยังกล่าวอีกว่า หลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยมากมายที่ชี้ว่า การเจริญ
สตินั้นช่วยลดความเครียดได้ อีกทั้งยังมีผลดีต่อสุขภาพ แถมยังช่วยให้มีสมาธิดีขึ้นด้วย  ผลดีที่เป็น
รูปธรรมเหล่านี้เชื้อเชิญให้ผู้คนเข้าหาการเจริญสติ ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็เห็นว่ามันเป็นผลดีต่อ
หน่วยงานของตนด้วย เพราะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการหลังนี้เป็น
จุดเด่นที่ดึงดูดใจผู้บริหารองค์กรธุรกิจมากเพราะเชื่อว่ามันจะทำให้หน่วยงานของตนมี “ข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน” จึงเป็นเหตุผลประการหนึ ่งที ่ม ีการนำการเจริญสติเข้าไปในคณะธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) 

 จากที่กล่าวมา มีประเด็นที ่น่าสนใจ คือ เป้าหมายของภาวะผู ้นำอุดมสติ (Mindful 
Leadership) หรือภาวะผู้นำด้วยการเจริญสติ ตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการ
เจริญสติในศาสนาพุทธ ในกรณีของพุทธศาสนามีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที่คนไทย
คุ้นเคยกัน แต่ในทัศนะของนักวิชาการตะวันตก มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการพัฒนาองค์การ ดังทัศนะของ Myers (2015) ดังกล่าวใน
ตอนต้น 

 ในงานวิจัยนี ้ มุ ่งการศึกษาภาวะผู ้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) ตามทัศนะของ
นักวิชาการตะวันตก ที่มีเป้าหมายเพื ่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล และการพัฒนาองค์การ เพราะเห็นว่าจะเป็นแนวคิดที่จะสามารถนำมาใช้พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังคมยุคปัจจุบันได้โดยมุ่งหวังผลในแง่ของการพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษา ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความมีภาวะผู้นำอุดม
สติที่หลากหลาย ดังเช่น Hawkins (2011) ผู้บุกเบิกการฝึกอบรมความเป็นผู้นำอุดมสติการพัฒนาและ
บริการให้คำปรึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการที่ผู้นำอุดมสติยึดถือ ดังนี้  1) ตระหนักในด้านอารมณ์ของ
ตนเอง 2) เข้าใจในสถานการณ์ 3) เข้าใจเสียงรอบข้าง 4) ใช้กระบวนการแบบองค์รวมในการ
ตรวจสอบ Inam (2012) ผู้ให้การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงได้กล่าวถึงวิธีที่จะทำให้เกิดสติของผู้นำ
อุดม ดังนี้ 1) รู้จักการลดความเครียด 2) รู้จักตัวเอง 3) เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น 4) จัดการหรือควบคุม
พลังในตนเอง 5) ผู้รู้จักการฟัง 6) เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คนอื่นมีส่วนร่วม 7) สร้างระยะห่างระหว่างการ
คิดกับการทำ 8) สัมผัสด้วยสัญชาตญาณ 9) โอบกอดรับการเปลี่ยนปลง 10) มีจุดเน้นในความชัดเจน
มากขึ ้น Riddle (2012) ที ่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ความเป็นผู ้นำด้านการสร้างสรรค์  รัฐแซนดีเอโก
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสามหลักสำคัญของการฝึกผู้นำเชิงสติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่มีใจที่ว่างเปล่า 2) 
ไม่ใช่การเกิดปฏิกิร ิยา 3) ให้ความสนใจและเอาใจใส่ Ataya (2013) ผู ้บริหาร Western Leaf 
Electronics University of Phoenix ได้กล่าวถึง 9 วิธีในการปฏิบัติความเป็นผู้นำอุดมสติ 1) เป็น
ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน 2) มีความระมัดระวัง 3) มีความเงียบสงบ 4) มีความมุ่งเน้น 5) มีความชัดเจน
และมุ่งมั่น 6) อุเบกขา 7) มีความขะมักเขม้น 8) มีความเห็นอกเห็นใจ 9) ไร้ที่ติไม่มีมลทิน Lamos 
(2014) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการด้านการเปลี่ยนแปลง กล่าวถึง 5 ลักษณะของความเป็นผู้นำเชิงสติ 
ดังนี้ 1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง 2) มีการพัฒนา 3) ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา 4) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 5) ยอมรับการเสี่ยงในการตัดสินใจ Oetting (2015) ผู้จัดการอาวุโส รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงหกทักษะในผู้นำอุดมสติ ดังนี้ 1) รับผิดชอบ 2) มีความชัดเจนไม่รีบเร่งใน
การตัดสินใจ 3) มีการปรับตัวที่ดี 4) เริ่มต้นด้วยความรักความเมตตา 5) เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
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นวัตกรรม 6) มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในทีม อีกรายหนึ่งคือ Williams (2016) ประธาน
บริษัทเรย์วิลเลียมส์แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการการฝึกอบรมผู้บริหารและการพูดอย่างมือ
อาชีพ ได้กล่าวถึง 7 อุปนิสัยของผู้นำอุดมสติ ดังนี้ 1) รู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน 2) ครุ่นคิดความตระหนัก
ในตนเอง 3) มีการจัดการบริหารพลัง 4) ตอบสนองมากกว่าการนิ่งเฉย 5) แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
และความเห็นอกเห็นใจ 6) การเปิดกว้าง 7) ความผูกพันไม่ใช่สิ่งที่ผูกพัน 

 นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่าน ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำเชิงอุดมสติ ใน
ลักษณะที่เป็นหลากหลายทัศนะ ทั้งที่มีทัศนะที่ตรงกันและที่แตกต่างกัน ดังมีผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้
นำเสนอไว้ในบทที่ 2 เป็นหลากหลายทัศนะที่ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการนำมาสังเคราะห์ด้วยกระบวน
วิจัย และตรวจสอบยืนยันถึงความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ก็จะทำให้ได้องค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นำอุดมสติ ที่สามารถจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทไทยได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการสังเคราะห์หลากหลายทัศนะด้วย
กระบวนวิจัยและตรวจสอบยืนยันถึงความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ด้วยกระบวนการวิจัยโดยใช้นิยามเชิง
ประจักษ์ (Empirical Definition) จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีหรือ
ผลงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical 
Definition) ที่นักวิจัยกำหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พื้นฐาน แล้วกำหนดน้ำหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์   วิรัชชัย, 
2545) ซึ่งจะทำให้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือการ
สังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ นำไปสู่
การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยหากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็แสดงว่า ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือเพื่อการ
พัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้าง
เกณฑ์ประเมินเพื ่อการพัฒนาผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ผลงานวิจัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 
 
1.2  คำถามการวิจัย 

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยมีคำถามการวิจัยย่อยดังต่อไปนี้ 

 1.2.1  ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีกำหนดหรือไม่ 
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 1.2.2  ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผู ้นำอุดมสติที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

 1.2.3  ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 
 
1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ
สำหรับผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที ่พัฒนาขึ ้นจากทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั ้งทัศนะของ
นักวิชาการหรือหน่วยงาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

 1.3.1  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เพ่ือคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

 1.3.2  เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 1.3.3  เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง จากค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 

 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิยาม
เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ที่นักวิจัยกำหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื ้นฐาน แล้วกำหนดน้ำหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2545) เพราะเป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎี
ประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเชื่อถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน์  สารรัตนะ, 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพื่อการสังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และ
ตัวบ่งชี้ ดังผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง และมีกระบวนการในการทำวิจัยที่เคร่งครัดต่อ
หลักการพร้อมได้ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจัย ตามทัศนะของ Kerlinger, and 
Lee (2000) ทั้งกรณีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงกำหนด
สมมติฐานการวิจัยเพื่อคาดคะเนคำตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมสำหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 
และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 

 1.4.2  โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการ
หรือหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 1) ค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า 2) ค่าความคลาด
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เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) 
มีค่าต่ำกว่า 0.05 3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.90-1.00 4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.90-1.00 5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : 
CFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90-1.00 และ 6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : 
NFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90-1.00 

 1.4.3  โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1  ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ได้แก่ ผู ้บริหารโรงเร ียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 
 1.5.2  องค์ประกอบของภาวะผู้นำอุดมสติ และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นำอุดมสติ ที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือ
หน่วยงาน และกำหนดเป็นขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ 

  1.5.2.1  องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ประกอบด้วย 
   1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
   2) มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
   3) รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

  1.5.2.2 องค์ประกอบมีความมุ่งมั่น (Commitment) ประกอบด้วย 
   1) มีเป้าหมาย (Goal) 
   2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
   3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 

   4) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
  1.5.2.3  องค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ประกอบด้วย 
   1) ความมีน้ำใจ (Kindness) 
   2) ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
   3) มีเมตตา (Merciful) 
   4) มีสติ (Conscious) 
  1.5.2.4  องค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
   1) ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
   2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
   3) ตระหนักถึงอคต ิ(Aware of Biases) 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โมเดลภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ผู้ศึกษาได้กำหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.6.1  ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ
ผู ้ร ักษาราชการแทนผู ้อำนวยการ ที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในโรงเร ียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.6.2  ภาวะผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) หมายถึง การแสดงออกที่สังเกตได้จาก
พฤติกรรม 1) ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 2) มีความมุ่งมั่น (Commitment) 3) มีความเห็น
อกเห็นใจ (Compassion) 4) มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
 1.6.3  ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) หมายถ ึง พฤต ิกรรมที ่แสดงออกถึง
คุณลักษณะในการทำงาน โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ 1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional 
Awareness) 2) มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 3) รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 
ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
  1.6.3.1  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจนผลกระทบ
ของอารมณ์ตัวเองที ่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือ
วัตถุประสงค์ความสำเร็จของการทำงานและเป้าหมายขององค์กร 

1.6.3.2  มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) หมายถึง ความสำนึก ซึ่งเป็นภาวะ
ทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ เกิดการรับรู้และการตระหนักถึงความ
แตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอื่นแล้วมีการประเมินค่า รู ้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง เข้าใจ และ
ยอมรับตนเอง อย่างไม่ลำเอียง มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง โดยพิจารณาผลที่เกิดขึ้น จาก
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น หรือการสำรวจด้วยตนเอง มีความมันใจในคุณค่า และความสามารถของ
ตนเอง 

1.6.3.3  รู้ขีดจำกัดของตนเอง (Self-limitation) หมายถึง การเข้าใจตนเองในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ โดยการสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงในส่วนประกอบต่าง 
ๆ ของชีวิตตนเอง สิ ่งที ่ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือทำให้เกิดความแตกต่างกับคนอื ่น รู ้จักขีด
ความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจำกัดของตัวเองเรา อะไรที่ทำได้ อะไรที่เกินฝัน มีความใส่ใจตัวเอง 
เพื่อที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความ
พยายามในมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 

 1.6.4  มีความมุ่งมั่น (Commitment) หมายถึง พฤติกรรมที่ได้ร่วมมือกันพัฒนางานให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จผลสัมฤทธิ์ สังเกตได้จาก 1) มีเป้าหมาย 
(Goal) 2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 4) มี
ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) แต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

1.6.4.1  มีเป้าหมาย (Goal) หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
ที่องค์กรกำหนด โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบเพื่อวัดความก้าวหน้าของความสำเร็จ
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ขององค์กร เป็นความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต สามารถบรรลุได้
ด้วยกระบวนการจัดการโดยมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

1.6.4.2  มีทัศนคตเิชิงบวก (Positive Attitude) หมายถึง ความคิดท่ีจะช่วยให้มองเห็น
และตระหนักถึงโอกาส เป็นความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ สามารถสร้างแรง
ดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองโดยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

1.6.4.3  ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) หมายถึง การมีบทบาทที่สำคัญในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจใน
งานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำและมีความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานที่ดีให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงานและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและ
ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 

1.6.4.4  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ทำงาน ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการ
ที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความทุ่มเทในการทำงานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่  ๆ และยอมรับสิ่งที่ทำเพ่ือ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี 
 1.6.5  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้กระบวนการคิดที่ใช้
เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการทำงาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
ที่ตั้งไว้ สังเกตได้จากองค์ประกอบที่ 1) ความมีน้ำใจ (Kindness) 2) ความเอื้ออาทร (Generosity) 
3) มีเมตตา (Merciful) 4) มีสติ (Conscious) ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
  1.6.5.1  ความมีน้ำใจ (Kindness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีลักษณะเป็น
ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีความเสียสละ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความ
ทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน สละ
ความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
  1.6.5.2  ความเอื้ออาทร (Generosity) หมายถึง กระบวนการกระทำระหว่างบุคคลที่ให้
การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ ประคับประคองและเอื้ออำนวย
ให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม โดยคำนึงถึงความแตกต่ าง
ของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 
  1.6.5.3  มีเมตตา (Merciful) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรักใคร่ 
ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้
ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน คิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตน
จะทำได้ กระทำด้วยความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 
  1.6.5.4  มีสติ (Conscious) หมายถึง สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความตระหนัก
และการรับรู้ ต่อการกระทำและต่อความคิดของตนเองและที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนมีความระมัดระวังมี
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การเตรียมตัวและตื่นตัว มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี ทำ
ให้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติทำให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมี
ผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 1.6.6  มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) หมายถึง พฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำรงอยู่ในความถูกต้องและดีงามตามหลักจริยธรรม
และคุณธรรม สังเกตได้จากองค์ประกอบที่ 1) ระบุเป้าหมาย (Purpose) 2) จัดระเบียบความคิด 
(Organize Ideas) 3) ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 

1.6.6.1  ระบุเป้าหมาย (Purpose) หมายถึง ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นจริง มีความท้าทาย และเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

1.6.6.2  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) หมายถึง การนำความคิดเห็นมาจัดเป็น
ระบบ การจัดลำดับการคิด สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำให้เกิดความกระตือรือร้น โดย
เรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกัน มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบโดยอาศัยการสำรวจ วิจัย การทำสถิติ
ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริง 

1.6.6.3  ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลมีความ
ตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง เป็นผล
นำมาซึ่งการสูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความลำเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและปฏิเสธที่จะ
คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ 
 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ้ภาวะผู ้นำอุดมสติสำหรับผู ้บริหารโรงเร ียน
ประถมศึกษา หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะมีประโยชน์ในเชิง
วิชาการ ดังนี้ 
  1.7.1.1  ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่
สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  
และสามารถนำไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัย
และพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
  1.7.1.2  ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทำ
ให้องค์การสามารถนำไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการดำเนินงานขององค์การได้ และมี
คุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 

1.7.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 
  1.7.2.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย ที่สามารถ
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นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู ้นำอุดมสติสำหรับผู ้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือกำหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง อันจะช่วยลดปัญหา
คุณภาพของการจัดการศึกษาได้ 
  1.7.2.2  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไปทดสอบเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตาม
ภารกิจ (Monitoring) เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (Evaluation) การ
ดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการควบคุมองคก์าร 
(Controlling The Organization) ซึ่งเป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การที่กำหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่ มบุคคล 
หรือองค์การได้กำหนดถึงสิ่งที่จะให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระทำ เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์การ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที ่จะทำให้
บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ ้น และลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ

สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ตามลำดับดังนี้ คือ 
 1.  หลักธรรมเพ่ือการวิจัย 
 2.  สติและสมาธิ ตามวิถีพุทธศาสนา 
 3.  องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติ 
 4.  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ของแต่ละองค์ประกอบหลักของภาวะ
ผู้นำอุดมสติ 
 5.  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นำอุดมสติเพื่อการวิจัย 
 
2.1  หลักธรรมเพื่อการวิจัย 

 การดำเนินงานวิจัยโดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัย ทำให้การวิจัยตั้งแต่เริ ่มการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่จะกล่าวถึงนั้นช่วยเสริมสร้างให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น 
และช่วยให้การวิจัยนี้สำเร็จลุล่วง ทั้งยังประยุกต์หลักคิด หลักการในการบริหารจัดการกิจการงานด้าน
อ่ืน ๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบการวิจัย ดังนี้ 

 2.1.1  หลักสัปปุริสธรรม 7 
กนก  แสนประเสริฐ (2559) รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า 

การยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ 
  2.1.1.1  ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 

คือรู้ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะ
ทำให้เกิดผล 

  2.1.1.2  อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็น
ผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น  

  2.1.1.3  อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น 
โดยฐานะภาวะเพศ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้
เหมาะสม และรู้จักท่ีจะปรับปรุงต่อไป 
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  2.1.1.4  มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be Temperate) ความผู้รู้จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน 

  2.1.1.5  กาลัญญุตา (Knowing the Proper-time) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา 
อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ 

  2.1.1.6  ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็น
ผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น 

  2 . 1 . 1 . 7   ป ุ ค คล ัญญ ุ ต า  ( Knowing the Individual, Knowing the Different 
Individuals) ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ 
และคุณธรรม 

 หลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในเบื้องต้น การทำวิจัย
จะต้องเริ่มจากการมีเหตุและผลที่น่าสนใจในการทำวิจัย โดยกำหนดกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง
กับหลัก หลักการ หลักเกณฑ์ ระเบียบการวิจัย ทฤษฎี เพ่ือกำหนดขอบเขตในงานวิจัย เพ่ือให้ผลของ
งานวิจัยได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ สามมารถเป็นแนวทั้งในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ 
ผู้ทำวิจัยจะต้องรู้สภาวะ กำลังความรู้ ความสามารถ ความถนัดในงานวิจัย และคุณธรรม สามารถ
ประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ ศรัทธา (ชอบ รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ  (ความรู้) จาคะ 
(ความเสียสละ) ปัญญา (กระบวนการในการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่) และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป รู้จัก
ประมาณ ความพอดี รู้จักประมาณในการใช้จ่าย ประมาณภาระงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ
ทำงานวิจัย เช่น แบ่งเวลา ทำให้ถูกจังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะ
เวลา เป็นต้น การรู้จักและเข้าถึงประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เป็นผู้รู ้จักบุคคล ความ
แตกต่างแห่งบุคคล 

 2.1.2  พละ 4 
 พระมหาสมควร  ศรีสงคราม (2550) ได้กล่าวว่า พละ 4 ประการ หมายถึง พลังคุณธรรม 

4 ประการ ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติดีในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพการงานทำให้เกิด
ความมั ่นใจในตนเองจนที่จะกระทำในสิ ่งใด ๆ ซึ ่งจะเกิดประสิทธิผลแก่ตนเอง เพื ่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และคนรอบข้าง (มักใช้คู่กับ สัปปุริสธรรม 7 ประการ) 

  2.1.2.1  ปัญญาพละ (กำลังความรู้) ปัญญา 3 ประการ 
  2.1.2.1.1  ปัญญาจากการศึกษา เป็นปัญญาที่ได้จากการศึกษาในตำราหรือบทเรียน 

อาทิ ปัญญาหรือความรู้ที่ได้จาการเล่าเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญาตรี 
  2.1.2.1.2  ปัญญาจากประสบการณ์ เป็นปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติหรือการลงมือ

ปฏิบัติจริง 
  2.1.2.1.3  ปัญญาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในภายใต้

พื้นฐานของปัญญาจากการศึกษา และประสบการณ์ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ จน
เกิดปัญญาหรือความรู้ใหม่ตามมา 

  2.1.2.2  วิริยพละ (กำลังความเพียร) ความเพียร 4 ประการ 
  2.1.2.2.1  สังวรวิริยะ คือ ความเพียรระวังไม่ให้ประพฤติในอกุศลกรรมทั้งปวง 
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  2.1.2.2.2  ปหานวิริยะ คือ ความเพียรในการละหรือลดอกุศลกรรมที่ตนทำให้
เกิดข้ึนแล้วให้หมดไป 

  2.1.2.2.3  ภาวนาวิริยะ คือ ความเพียรในการประพฤติให้เกิดกุศลกรรม 
  2.1.2.2.4  อนุรักขนาวิริยะ คือ ความเพียรรักษากุศลกรรมคงอยู่ และเจริญยิ่งขึ้น 

 2.1.2.3  อนวัชชพละ (กำลังความสุจริต) สุจริต 3 ประการ 
 2.1.2.3.1  กายสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางกาย 
 2.1.2.3.2  วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางวาจา 
 2.1.2.3.3  มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางใจ 

 2.1.2.4  สังคหพละ (กำลังการสงเคราะห์) สังหควัตถุ 4 ประการ (การสงเคราะห์) 
 2.1.2.4.1  ทาน คือ การให้หรือการบริจาค 
 2.1.2.4.2  ปิยวาจา คือ การพูดวาจาอ่อนหวาน ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดนินทา ไม่พูดให้

ร้ายผู้อ่ืน 
 2.1.2.4.3  อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวมตาม

สภาพ และความสามารถของตน 
  2.1.2.4.4  สมานัตตตา คือ การประพฤติตนด้วยความดี และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง

สม่ำเสมอ 
 2.1.3  สังคหวัตถุ 4 
 ธิติวุฒิ  หมั่นมี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนย่อมมุ ่งมั ่นตั้งใจที ่จะทำงานให้สัมฤทธิผลเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร มีตัวชี้วัด และต้องมีหลักธรรมเข้ามาใช้ในการบริหาร หลักสังคหวัตถุ 4 คือ 

  2.1.3.1  ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
  2.1.3.2  ปิยวาจา ได้แก่ การพูดคำสุภาพ อ่อนหวาน 
  2.1.3.3  อัตถจริยา หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกัน 
  2.1.3.4  สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 หลักธรรมพละ 4 ประการ หรือ พลังคุณธรรม 4 ประการ พื้นฐานการวิจัยจะต้องมีความรู้

ในงานวิจัยนั้น ซึ่งมีผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งจากประสบการณ์ การทำงาน 
การลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่าง จนเกิดปัญญาหรือองค์ความรู้ใหม่ ซึ่ง
การทำวิจัยจะต้องประกอบไปด้วยความเพียรพยายาม ความขยันชนะความเกลียดคร้าน ความมุ่งมั่น 
การทำงานที่สุจริต และการทำวิจัยได้รับความร่วมมือในการทำงานจากหลายฝ่าย หลายองค์กร ซึ่งก่อ
ให้เกินการประสานงานหลาย ๆ ด้าน ผู้วิจัยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความประพฤติชอบทาง
กาย วาจา ใจ มีปิยวาจา สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน องค์กร สังคม และแก่ตนเอง 

 2.1.4  หลักธรรม 4 ส. 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึด

หลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็น
การเร ียนการสอนใน ทางทฤษฎ ี  (Teaching) เม ื ่อกล ่าวในเช ิงบร ิหารเราต ้องยอมร ับว่า 
พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ 
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พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป ในการ
สื่อสารเพื่อการบริหารแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก 4 ส. ซึ่งคำอธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการ
บริหารดังต่อไปนี้ 

  2.1.4.1  สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 
  2.1.4.2  สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิด
ศรัทธาและความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง 
  2.1.4.3  สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมี
ความกระตือรือร้นในการดำเนินการไปสู่เป้าหมาย 
  2.1.4.4  สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน 
 หลักธรรม 4 ส. กระบวนการทำงานวิจัยสามารถที่จะอธิบายเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน มีเหตุมีผล เข้าใจง่าย มีการนำเสนอที่ดี นำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ แสดงให้เห็นถึง
คุณประโยชน์ของงานวิจัย แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่งานอื่น  ๆ และสร้าง
บรรยากาศในการทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้มีความสุขในการงาน 

 2.1.5  ฆราวาสธรรม 4 
 Moneyhub.in.th (2016) ได้กล่าวว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นเป็นที่พิสูจน์กันมา

หลายยุคหลายสมัยแล้วว่าเป็นสัจธรรมที่แท้จริง ทั้งยังช่วยผู้ปฏิบัติมีความสุขความเจริญ โดยมี
หลักธรรม ดังนี้ 

 ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมของฆราวาสอันประกอบไปด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
  2.1.5.1  สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ซื่อตรง การตั้งม่ันในความสัตย์ 
  2.1.5.2  ทมะ หมายถึง การข่มจิตข่มใจ การรู้จักระงับอารมณ์เมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้น 
  2.1.5.3  ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น 
  2.1.5.4  จาคะ หมายถึง ความเสียสละ 
 2.1.6  อิทธิบาท 4 
 อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมแห่งความสำเร็จอันประกอบไปด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
  2.1.6.1  ฉันทะ หมายถึง ความฝักใฝ่ ตั้งมั่น และมีกำลังใจในสิ่งที่ทำโดยไม่ทะเยอทะยาน

จนเกินเหตุ 
  2.1.6.2  วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั ่นเพียร เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู ้ประสบ

ความสำเร็จ 
  2.1.6.3  จิตตะ หมายถึง สมาธิ การมีสมาธิทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่คิด 
  2.1.6.4  วิมังสา หมายถึง ความมีปัญญาและเหตุผลธรรมข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการ

กระทำสิ่งทั้งปวง เพราะหากตั้งมั่นอยู่ในสติปัญญาและความมีเหตุมีผลแล้วก็ทำไม่เกิดความผิดพลาด 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2559) ได้กล่าวว่า ธรรมะที่

เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ “อิทธิบาท 4” ซึ่งหมายถึง ธรรมแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย 
ฉันทะหรือ ความพอใจ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทำอยู่ และมีความสุขกับงานที่

http://www.moneyhub.in.th/
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ได้รับมอบหมาย วิริยะ หรือ ความพากเพียร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหมั่นฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จิตตะ 
หรือ ความเอาใจใส่ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ รวมถึงมีความ
รอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างเต็มสติกำลัง และ วิมังสา หรือ ความหมั่นตริตรอง
พิจารณาหาเหตุผลในงานที่ทำ ทำงานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึงเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง ทั้งใน
แง่ข้ันตอนและผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 หลักธรรมฆราวาสธรรม 4 การได้รับความไว้วางใจทั้งจากบุคคลรอบข้างในการทำงาน ทั้งนี้
ต้องเกิดจากความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนั้นยังช่วยคุ้มครองให้พ้นจากข้อติคำครหาอันเป็นเหตุแห่งความ
ล้มเหลวในหน้าที่การงานได้ เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม การระงับข่มอารมณ์
เกรี้ยวกราดก้าวร้าวนี้จะช่วยไม่เกิดความขุ่นของหมองใจต่อกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันหรือทำงาน
ร่วมกันได้โดยราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ การศึกษาเล่าเรียน การศึกษาค้นคว้า หรือการ
ประกอบกิจประการใดก็ล้วนจะต้องพบเจอกับปัญหาและความยากลำบาก การฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติ
จึงช่วยให้สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ และก้าวสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด ความเสียสละ ความ
เสียสละนี้เป็นธรรมข้อสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่จำเป็นต้องทำร่วมกับผู้อื่นหากผู้ร่วมงาน
ทุกคนต่างปราศจากความเสียสละ ไม่ลงทุนลงแรง การงานนั้นก็ย่อมบกพร่อง และคงประสบ
ความสำเร็จโดยสมบูรณ์ไม่ได้ 

 หลักธรรมอิทธิบาท 4 หลักธรรมแห่งความสำเร็จ ทำให้เป็นผู้ที ่มีความกระตือรือร้น มี
แรงกายแรงใจในการทำการงานอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ หากตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียร
ด้วยจิตใจอันไม่ย่อท้อ แม้จะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาสามารถฝ่าฟันจนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้
ปัญญาการจดจ่อในสิ่งที่ทำย่อมทำให้ผลงานที่เกิดขึ ้นมีคุณภาพ เพราะเกิดมาจากการพิจารณา
ไตร่ตรองโดยถี่ถ้วนอย่างแท้จริง การไม่ละทิ้งต่องานที่ทำ ซึ่งก็สามารถอธิบายได้ในความหมายที่
คล้ายคลึงกับสมาธินั่นเอง ความมีปัญญาและเหตุผลธรรมข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการกระทำสิ่งทั้งปวง 
เพราะหากตั้งมั่นอยู่ในสติปัญญาและความมีเหตุมีผลแล้วก็ทำไม่เกิดความผิดพลาด แม้จะต้องเผชิญ
กับปัญหา ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยความสุขุม ตรงจุด จนปัญหานั้นบรรเทาเบาบางลง และสามารถมุ่ง
เดินไปสู่เป้าหมายได้โดยราบรื่น ต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทำอยู่ และมีความสุขกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ดังนั้น หลักธรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ร่วมกันได้และจะช่วยให้มีความถูกต้องในการ
คิดมากขึ้น ในขณะที่ทำการวิจัยในทุกขั้นตอน ผู้วิจัยได้นำหลักธรรมนี้มาใช้ตลอดเวลา เนื่องจากการ
วิจัยเป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บนหลักของเหตุ
และผล ซึ่งตรงกับหลักธรรมนี้ ไม่มีการกล่าวอ้างลอย ๆ คำนึงถึงเหตุผลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่นำมาใช้ในการศึกษา และการเขียนรายงานเสมอ สำหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ในการวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ
หลัก นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบย่อยเพ่ือเชื่อมโยงถึงการกำหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพื ่อการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพื ่อนำไปสู ่การกำหนดเป็น การพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเป็น
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โมเดลสมมติฐานที่จะนำไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กล่าวถึง
ต่อไป 
 
2.2  สติและสมาธิ ตามวิถีพุทธศาสนา 

 ดังกล่าวในบทนำของบทที่ 1 ว่า เป้าหมายของภาวะผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) 
หรือภาวะผู้นำด้วยการเจริญสติตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการเจริญสติใน
ศาสนาพุทธ ในกรณีของพุทธศาสนามีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที่คนไทยคุ้นเคยกัน 
แต่ในทัศนะของนักวิชาการตะวันตกมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการจัดการ  การ
พัฒนาศักยภาพบุคคล และการพัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ในคำสอนทางพระพุทธศาสนามักกล่าวถึง 
“สติ” และ “สมาธิ” ควบคู่กัน ดังนั้น เพื่อทำความเข้าใจความหมายของ “สติ” ตามวิถีพุทธศาสนา 
และความเหมือนกันและแตกต่างกันระหว่าง “สติ” และ “สมาธิ” ผู้วิจัยขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ ยวกับ 
“สติ” และ “สมาธิ” โดยสังเขป ดังนี้ 

 2.2.1  สติตามวิถีพระพุทธศาสนา 
 หลวงปู่ชา  สุภัทโท (n.d.) ได้กล่าวว่า ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา ผู้นั ้นก็จะได้ฟังธรรมะของ

พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะ หูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะ จมูกได้
กลิ่นก็เป็นธรรมะ ลิ้นได้รสก็เป็น ธรรมะ ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ นึกข้ึนได้เมื่อใดเป็นธรรมะเมื่อนั้น 
ฉะนั้น ผู้มีสติจึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน มันมี อยู่ทุก
เวลาเพราะอะไร เพราะเรามีความรู้อยู่ ในเวลานี้ เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะ จะเดินไปข้างหน้าก็ถูก
ธรรมะ จะถอยไปข้างหลังก็ถูก ธรรมะ ท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกำลังใจของตน เห็นจิต
ของตน ความรู้สึกนึกคิด ของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ 
การประพฤติ ปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ เธอจงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของ
เธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ เธอจงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของ
เธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะ
กลายเป็นอุปนิสัยของเธอ เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตากรรม
ของเธอชั่วชีวิต 

 พระพรหมมังคลาจารย์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สติเฉกเช่นเดียวกับยามรักษาประตู คำว่าเปิด
ประตูโดยไม่มียาม โยมอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร ประตูที่เปิดก็คือเปิดตาไว้ เปิดหูไ ว้ เปิดจมูก ลิ้น 
กายประสาทไว้ เปิดใจไว้ สิ่งต่าง ๆ ก็ไหลเข้ามา รูปก็ไหลเข้าทางตา เสียงเข้าทางประตูหู กลิ่นก็ไหล
เข้าทางประตูจมูก รสเข้าทางประตูลิ้น เครื่องสัมผัสเข้าทางกายประสาท ใจไปทำหน้าที่รับรู้สิ่งนั้น ไม่
มียามไปเฝ้าที่ประตู ยามนั้นคืออะไร ยามนั้นคือสติปัญญานั้นเอง ตัวสตินี่ คือยามที่เอาไปเฝ้าไว้ เราใช้
ให้ไปอื่นเสีย เอาสติไปอ่ืนเสย ไม่มาอยู่ที่หน้าที่ คือการเฝ้าประตู เมื่อไม่มียามเฝ้าประตู รูปมันก็เข้าไป 
ใจก็คิดปรุงแต่งไป ว่าสวย ว่าไม่สวย น่ารัก ไม่น่ารัก ไม่น่าเอา เป็นของกู มันคิดวุ่นวายไป เพราะสติ
มันไม่เฝ้าอยู่ตรงนั้น นี่แหละเรียกว่าไม่มียามเฝ้า เปิดประตูทิ้งไว้ไม่มียามเฝ้าของหายบ่อย ๆ เกิดทุกข์
บ่อย ๆ จิตใจเราก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องมีสติคอยคุมมันไว้ อย่าให้เกิดอะไร ๆ ยืดยาวเป็นการปรุง
แต่ง คอยเฝ้าไว้พิจารณาไว้ ตั้งปัญหาสอบสวนตรงประตูนั่นแหละ ถ้าไม่มีดีแล้วไม่ยอมให้เข้าไปเลย 
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 พระพรหมคุณาภรณ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดี แปลว่าความระลึกได้ 
ระลึกอย่างไร ท่านบอกว่า สตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตใจไว้กับสิ่งนั้น  ๆ ซึ่งภาษาธรรมเรียกว่า 
“อารมณ”์ ดึงจิตหรือกุมจิตไว้กับอารมณ์ 

 หลวงปู่ชา  สุภัทฺโท (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สติ นี้มันเป็นธรรมอันหนึ่ง แต่ว่า “เราก็พยายาม
ให้มีธรรมเหล่าอ่ืนเกิดขึ้นมารวมกันหลาย ๆ อย่าง” เช่น “มีสติแล้วต่อไปก็มีสัมปชัญญะรู้ตัว” พูดง่าย 
ๆ เรียกว่า “สติ ความระลึกได้ เมื่อมีความระลึกได้ ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา” เมื่อมีความรู้ตัวเกิด
ขึ้นมาเราก็หาที่พ่ึงที่หลักเรียนหาที่ปฏิบัติ “ต่อไปก็ให้วิจัย ปัญญาก็เกิด” สิ่งทั้งสามนี้ มันจะต้องพร้อม
เพรียงกันอยู่เสมอทีเดียว 

 พระธรรมปิฎก (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สติ ตามความหมายในทางพุทธศาสตร์แปลว่า ความ
ระลึกได้, นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เก่ียวข้องหรือการปฏิบัตินั่นเอง 
สติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา เช่น สติในมรรคมีองค์ 8 หรือสติในโพชฌงค์ 7 สติ
ในสติปัฏฐาน 4 เป็นต้นอันเป็นเหตุปัจจัยอันสําคัญยิ่งในการบรรลุถึงจุดหมายในการดับทุกข์ หรือ
ความจางคลายหายจากทุกข์ ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวจําเพาะเจาะจงลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
โดยเฉพาะสติให้เห็นเวทนาและจิตเป็นสําคัญ (เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน  
4) สตินั้นก็คือ กริยาหรืออาการหนึ่งของจิตนั่นเองที่ทำหน้าที่ระลึกได้หรือสำนึกพร้อม เป็นหนึ่งใน
เจตสิก 52 (ข้อที่ 29) เป็นสังขารขันธ์คือการกระทำทางใจหรือจิตอย่างหนึ่ง และเป็นสังขารขันธ์ที่พระ
พุทธองค์ทรงสรรเสริญยิ่งว่า “สติ มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง” จึงเป็นภาเวตัพพธรรม สิ่งที่ควรภาวนาคือ
ทำให้เจริญขึ้น 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2550) ได้กล่าว่า สติ
สำคัญที่สุด มีสติเพียงพอเสียอย่างเดียว ก็ย่อมจะสามารถควบคุมอะไร ๆ ในจิตใจตนของแต่ละคนให้ดี
งามได้ ขาดสติ เสียอย่างเดียว ก็คือขาดการควบคุมจิตใจให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องดีงามน่าจะ
เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการ ขาดสติมาก ๆ จะมีความวุ่นวายในความคิดชีวิตจิตใจมากไปด้วย จนถึงเป็น
ความคิดชีวิตจิตใจของคนบ้าก็ยังได้ ก็ยังมีให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอ และมากมายไม่น้อย คำว่าคนเสียสติ 
เป็นคำที่รู้จักกันดีทั่วไปอยู่แล้ว จึงน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก ว่าสติมีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของเรา
ท่านทุกคน 

 ชัยวัฒน์  จันสิริบุญมี (2556) ได้กล่าวว่า สติเป็นการระลึกรู้ เป็นความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ก่อนที่
เราจะเริ่มคิดหรือสร้างกรอบทัศนะให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สติไม่ใช่การเพ่งสิ่งหนึ่งและจำแนกแยกแยะ แต่
เป็นการรับรู้ความเป็นจริงอย่างอ่อนโยน ธรรมชาติของสติ สติ คือการเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็น
จริง โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินให้ค่าใด ๆ มันจะรับรู้ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก 
ตามธรรมชาติที่มันเป็น โดยไม่ยึดติด ไม่อคติ ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิต
ประเภทใด เป็นความรู ้ตัวโดยปราศจากความคิดหรือทัศนะใด ๆ ในกระบวนการรับรู ้ สติ เป็น
ประสบการณ์ตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีความคิดวิเคราะห์เปรียบ เทียบโดยอาศัยข้อมูลจากความ
ทรงจำ เป็นความรู้ตัวในขณะปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้  สติ จะเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปราศจากตัวตน
เข้าไปข้องเกี่ยว สติ คือความระลึกรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ต่าง ๆ มันเห็นการเกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ และดับไปของทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ สติ จะเฝ้าดูปฏิกิริยาที่เรามีต่อธรรมชาติของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่สิ่งนั้นมีต่อผู้อ่ืน สติ จะเป็นผู้เฝ้าดูประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้น
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อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการเฝ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วม หากเราเฝ้าดูอารมณ์ความรู้สึก เราเองก็
เป็นทั้งผู้เฝ้าดูและรู้สึกในขณะเดียวกัน สติ จะทำหน้าที่เตือนให้เราระลึกรู้ เมื่อเราเผลอ เหม่อลอย 
หรือขาดสติ เมื่อเราสังเกตเห็นว่าเราไม่มีสติ สติจะดึงเรากลับไปสู่การระลึกรู้ สติ จะ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ตามความเป็นจริงไม่แต่งเติมหรือลดทอนสิ่งที่รับรู้ ไม่บิดเบือนสิ่งใดเฉกเช่นความคิดที่ชอบปรุงแต่ง 
เพียงแต่สังเกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิต สติ ทำให้มองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็น
คำสอนอันเป็นสัจธรรมของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ อนิจจัง ความไม่เที่ ยง ทุกขัง ความไม่น่าพึง
พอใจ และอนัตตา ความไม่มีตัวตน สติจะมองเห็นทุกสิ่งเป็นกระบวนการอันมีเหตุปัจจัย สติจะ
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัมผัสรับรู้ และสิ่งที่ถูกรับรู้นั้น เห็นความทุกข์ อันเนื่องมาจากการเข้า
ไปยึดในสิ่งที่มีธรรมชาติตามเหตุปัจจัยว่าเป็นตัวตนของตน และมองเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายเป็นสิ่ง
ที่ไม่มีตัวตนหลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช (2557) ได้กล่าวว่า สติ คือ ความระลึกได้ อย่าไปแปลสติว่า
กำหนด สติไม่ได้แปลว่ากำหนด คนรุ่นหลังไปแปลสติว่ากำหนดแล้วภาวนาเพี้ยนไปหมดเลย เช่น 
ความโกรธเกิดขึ้น สติระลึกได้ว่าโกรธแล้ว ความโลภเกิดขึ้น สติระลึกได้ว่าโลภแล้ว ใจลอยไป สติ
ระลึกรู้ได้ว่าใจลอยไปแล้ว 

 จำลอง  ดิษยวณิช และคณะ (2557) ได้กล่าวว่าสติหมายถึงความระลึกได้หรือความ
ตระหนักในอารมณ์ (สิ่งที่จิตยึดเหนี่ยวหรือรับรู้) อย่างแนบชิดลุ่มลึก และทั่วถ้วน ในขณะที่ปัจจุบัน 
ความจริงระหว่างการเจริญสติองค์ธรรมคือ สติไม่ได้ทำงานตามลำพังแต่จะทำงานควบคู่ไปกับ
สัมปชัญญะ (ความเข้าใจอย่างแจ่มชัด) หรือปัญญา (ความรอบรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง) 

 พระมหาสาระปัญญา  มหาปุญฺโญ (2558) ได้กล่าวถึงสติตามความหมายในทางพุทธ
ศาสนา แปลว่า ความระลึกได้, นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมใจไว้กับกิจหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
หรือการปฏิบัตินั่นเองสติเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพ่ือการบรรลุถึงจุดหมายในการ
ดับทุกข์คือ พระนิพพาน จากการศึกษาในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
พบว่าหลักสติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในหมวดธรรมต่าง ๆ มีเป็นจำนวนมาก แต่จะกล่าวถึงในเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และพบว่า สติ ยังมีความสัมพันธ์กับองค์ธรรมอื่น โดยการนำไปใช้
ตีความหมายเปรียบเทียบ หรือทำหน้าที่ประกอบร่วมกับองค์ธรรมอื่น การเจริญสติตามทัศนะของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ พบว่า สติ คือ การแล่นไปมาแห่งความคิดที่ต้องแล่นไปพร้อมกับความรู้ซึ่งเกิดจาก
การศึกษาคือ ปัญญา ความจำ ความระลึกได้ สติ ที ่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวถึงนั ้น เป็นการ
ตีความหมายในการนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต คือให้มีสติ
ความระลึกได้ เป็นแนวการฝึกสติเบื้องต้น โดยการมีสติกำหนดรู้ให้เห็นถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ
ที่เรียกว่าอนิจจัง ความไม่เที่ยงจนถึงการดับไปแห่งทุกข์ คือเป้าหมายสูงสุดในการนำไปสู่มรรคผลและ
นิพพาน 

 หลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ (2558) ได้กล่าวว่า มีสติคือรู้สึกตัว รู้สึกท่ีตัวเราเอง ไม่ใช่ไปรู้สึกที่
อื่นนอกตัว อะไรเกี่ยวกับตัวเราที่รู้สึกหรือรับรู้ได้โดยตรงทันที ไม่ต้องใช้ความคิด ลองทบทวนกัน
หน่อย ย่อ ๆ ง่าย ๆ ก็คือร่างกายกับจิตใจ หรือรูปกับนามมีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นที่สำหรับสิ่งที่เรียกว่า 
“เรา” ถ้าแจกแจงละเอียดลงไปอีก กายก็มีลมหายใจ มีอิริยาบทยืน เดิน นั่งนอน เรียกว่าอิริยาบท
ใหญ่ อิริยาบทย่อยเช่น คู้ เหยียด เป็นต้น นามก็ได้แก่ความคิด นึก รู้สึก การรับรู้ทางหู ตา จมูก ลิ้น 
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สัมผัส และการรับรู้ทางใจ เมื่อเกิดสติคือตัวระลึก สติไปจับกับอะไร ไประลึกอะไร สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้น
ในการรับรู้ เช่นตอนนี้ระลึกที่ลมหายใจ ลมหายใจก็ปรากฏ เมื่อครู่ไม่รู้ว่ามีลมหายใจ 

 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (2558) ได้กล่าวว่า “สติ” หมายความถึงสภาพ
ธรรมที่ดีงาม ทุกอย่างที่พูดหรือได้ยิน ขอให้เข้าใจจริง ๆ อย่าผ่านไปง่าย ๆ ภาษาไทยเราก็ใช้สติผิดอีก
เหมือนกัน เวลาไปที่โรงเรียน ครูประจำชั้นก็รายงาน คนนี้สติปัญญาอ่อน คนนี้สติปัญญาปานกลาง 
คนนั้นสติปัญญาดีมาก นี่คือการใช้ภาษาบาลี แต่ไม่เข้าใจว่า “สติ” ไม่ใช่ “ปัญญา” และสติจริง ๆ คือ
อะไร แต่สติในทางพระพุทธศาสนาแล้วต้องหมายความถึงสภาพที่ดีงาม ถ้ากำลังเดินไปตามถนน แล้ว
สามารถข้ามถนนได้ปลอดภัย อย่าไปบอกว่าเขามีสติ เพราะถ้าใช้คำว่า “สติ” ต้องหมายความว่า
เป็นไปในกุศลทั้งหมด คือ เป็นไปในทานบ้าง เป็นไปในศีลบ้าง เป็นไปในการฟังธรรม หรือว่าการที่
จิตใจสงบจากอกุศล หรือจากการอบรมเจริญปัญญา 

 เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะฟังธรรม ขอให้เข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้อง ส่วนสมาธิเป็นอีกลักษณะ
หนึ่ง สมาธิ คือ ขณะที่จิตใจจดจ้องอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แน่วแน่มั่นคง อย่างเวลาที่ตั้งใจทำงานหรือเขียน
หนังสือ หรือวาดรูป หรือแม้แต่จะเดินไปตามถนนปลอดภัย ขณะนั้นก็ไม่ใช่สติ แต่เป็นสมาธิได้ 
หมายความว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประคับประคองไม่ให้เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นธรรมเป็นเรื่อง
ละเอียด อย่าเพิ่งรวดเร็วที่จะไปทำอะไรขึ้นมา แต่ให้เป็นความเข้าใจของเราเองว่า เมื่อฟังแล้วจะรู้ว่า 
ธรรมกับสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อน ความหมายต่างกัน และเราจะรู้สึกว่า ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจคำที่เราเคย
ใช้ให้ถูกต้องขึ้น นั่นคือเราเริ่มเข้าใจธรรมทีละเล็กทีละน้อย และใจร้อนใจเร็วไม่ได้เลย แต่ละอย่าง
จะต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาจริง ๆ และเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดจริง ๆ และต้องเป็นไปตามขั้นด้วย 

 กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง (2558) ได้กล่าวว่า สติหมายถึง การมีจิตใจที่ดีงาม 
มีศีลธรรมประจำใจ เบิกบาน ผ่องใส มีความยับยั้งชั่งใจ ควบคุมความอยากได้ อยากทำสิ่งที่ไม่ดีต่อ
ตัวเอง หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เป็นผู้มีวินัย รู้ว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ 
ยอมรับในกฎ กติกา มารยาทและสามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นพลเมืองดีที่สังคมยกย่องได้ 

 พระราชสุเมธาจารย์ (2556) ได้กล่าวว่า การมีสติว่าเป็นการรู้เท่าทันความคิดและอยู่ กับ
ขณะปัจจุบัน การพะวงกับตนเองและปัจจัยรอบตัวมากทำให้ขาดสติและไหลตามไปกับความคิดวิตก
นั้น นำมาซึ่งความทุกข์ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ทุกคนต่างพยายามไขว่คว้าครอบครองใน
สิ่งที่ตนไม่มี แต่การเจริญสติคือการสร้างความสุขจากการปล่อยวางในสิ่งที่ตนมี การเจริญสติจึงช่วย
คลายความวิตกนั้นลงได้ 

 เพทาย  เย็นจิตโสมนัส (2561) ได้กล่าวว่า สติ คือ ความระลึกได้ หมายถึง ความระลึกได้ 
หรือความรับรู้ หรือการเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดข้ึน หรือปรากฏขึ้น ในปัจจุบันขณะ หรือความระลึกรู้
ในปัจจุบันขณะ 

 สติ คือ ความระลึกรู้ในปัจจุบันขณะนี้ จะเกิดขึ้นก่อน หรือเป็นตัวชักนำ ให้เกิดความรู้ตัว 
หรือสัมปชัญญะขึ้นด้วย หมายถึง เมื่อทำให้เกิดสติขึ ้น จะชักนำให้เกิดความรู้ตัวเกิดขึ้นด้วยเสมอ  
เพราะเหตุนี้ จึงมักพูดติดต่อไปด้วยกัน หรือพูดเป็นคำเดียวกันว่า “สติสัมปชัญญะ” คือ เมื่อมีความ
ระลึกรู้ในปัจจุบันขณะ จะเกิดความรู้ตัวด้วยเสมอ 

 พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) (2561) ได้กล่าวว่า สติกับสัมปชัญญะต้องมาด้วยกัน 
สติคือความรู้ทัน สัมปชัญญะคือความรู้เท่า ความรู้เท่าหมายถึงรู้เท่าถึงการณ์ เห็นเหตุแล้วคาดว่า
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ผลลัพธ์อะไรจะตามมา มอง ภาพกว้าง มองหน้ามองหลัง รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข พอเกิด
ปัญญาเฉพาะหน้าขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ตาม สติจะช่วยทำให้ท่านระดมปัญญามาแก้ปัญหา เช่น 
ขับรถบนท้องถนน ถ้าเกิด ยางแตกจะทำอย่างไร บางคนตกใจเสียสติเหยียบเบรครถเลยพลิกคว่ำ บาง
คน ขับรถบนท้องถนนรถบรรทุกสิบล้อพุ่งสวนเข้าใส่ท่านจะทำอย่างไร ถ้ากดแตร เขายังไม่หลบ บาง
คนบอกว่ารถบรรทุกแล่นในเลนเราต้องวัดใจกันหน่อย ใครดีใครอยู่ สติเป็นเครื่องกำหนดรู้ว่าเรากำลัง
ทำอะไร บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ พอโกรธขึ้นมาแทบจะ ฆ่ากันตาย พอรู้ตัวก็ว่านี่เราถือมีดทำไม เราบ้า
อะไรขึ้นมา สติจะเป็นตัวตรวจ ตรวจความ เป็นไปของเรา สัมปชัญญะจะเป็นตัวตัดสินหรือกลั่นกรอง
ว่าอะไรควรไม่ควร เช่น เราโกรธอยากจะไปด่าเขา ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไปด่าเขา สติจะเตือนให้เรารู้ตัว
ว่ากำลัง จะด่า สัมปชัญญะจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่พิจารณาว่าควรด่าหรือไม่ควร 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะหค์วามหมายของคำว่า “สติ ตามวิถีพระพุทธศาสนา” ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่ามี
ความหมาย คือ ความระลึกได้ หรือความรับรู้ หรือการเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้น 
เป็นความรู้ตัว ในปัจจุบันขณะ ให้เกิดความรู้ตัวระลึกรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ต่าง  ๆ 
มันเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้
กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัตินั่นเอง ช่วยทำให้ระดมปัญญามาแก้ปัญหา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้มีจิตใจที่ดีงาม มีศีลธรรมประจำใจ เบิกบาน ผ่องใส รู้สึกตัว รู้สึกที่
ตัวเราเอง ไม่ใช่ไปรู้สึกที่อื่นนอกตัว การประพฤติ ปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงาม อะไรเกี่ยวกับตัวเราที่รู้สึก
หรือรับรู้ได้โดยตรงทันที ไม่ต้องใช้ความคิด ลองทบทวนกันหน่อย ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ตัวเองได้ เป็นผู้มีวินัย รู้ว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ ยอมรับในกฎ กติกา มารยาทและ
สามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นพลเมืองดีที่สังคมยกย่องได้ โดยการมีสติกำหนดรู้ให้เห็นถึง
ความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจัง ความไม่เที่ยงจนถึงการดับไปแห่งทุกข์ คือเป้าหมาย
สูงสุดในการนำไปสู่มรรคผลและนิพพาน 

 สติกับสัมปชัญญะต้องมาด้วยกัน สติคือความรู้ทัน สัมปชัญญะคือความรู้เท่า ความรู้เท่า
หมายถึงรู้เท่าถึงการณ์ สัมปชัญญะจะเป็นตัวตัดสินหรือกลั่นกรองว่าอะไรควรไม่ควร เรียกว่า เมื่อมี
ความระลึกได้ ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา เห็นเหตุแล้วคาดว่าผลลัพธ์อะไรจะตามมา มอง ภาพกว้าง 
มองหน้ามองหลัง รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข 

 2.2.2  สมาธิตามวิถีพระพุทธศาสนา 
 หลวงปู่ชา  สุภัทโท (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบ สมาธินี้ก็มีหน้าที่อย่าง

หนึ่ง ศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ปัญญานี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง อาการที่เรากำหนดในที่นั้น มันจะเป็น
วงกลมอย่างนี้ ตามที่ปรากฏในใจของเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้ จะมีปัญญาตรงนี้ เมื่อจิต
เราสงบแล้วมันจะมีการสังวรสำรวมเข้าด้วยปัญญา ด้วยกำลังสมาธิเมื่อสำรวมเข้า ละเอียดเข้า มันจะ
เป็นกำลังมันจะไปทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามาก ๆ แล้วมันก็ช่วยสมาธิให้เกิดขึ้นได้มาก ดีขึ้น
มาก เมื่อสมาธิเกิดแล้วจะช่วยปัญญา มันจะช่วย กันอย่างนี้ เป็นปัจจัยไวพจน์นี่ซึ่งกันและกันต่อไป 
เป็นวงรอบอย่างนี้ จนกว่าว่ามรรค คือศีลสมาธิปัญญานี้รวมเป็นข้อเดียวกันแล้วน่ะ ทำงานสม่ำเสมอ
กัน จะต้องรักษากำลังอย่างนี้ อันนี้เป็นกำลังที่จะให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญา ตอนนี้ปัญญามันเกิดขึ้น
มาแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็จะมีกำลังแล้ว เออมันไม่สงบก็อย่าไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้ เรา
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จะได้ปล่อยภาระอันนี้ ใจเรามันจะเบา จะได้อารมณ์ที่ดีก็สบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็สบายใจ มี
ความสงบอยู่อย่างนั้น 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า ใน
การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติ สำหรับระลึกกำหนดอยู่ในที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่ง ตามท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอน อานาปานสติ คือความระลึกกำหนดข้อหนึ่ง อานาปานสติเป็นสติกำหนดลมหายใจเข้าลม
หายใจออก นั่นก็คือ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั ้งของสติ เป็นที่ระลึกกำหนด เมื่อจิตตั้ง
กำหนดอยู่ได้ ความที่กำหนดนั้นก็เป็นตัวสติ ความที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิ ดังนี้ที่เรียกว่าจิตตั้ง 
ดังนั้นจิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่ สติเป็นตัวกำหนด สมาธิเป็นตัวตั้ง 
จะตั้งได้ก็ต้องกำหนดในที่ตั้ง และจะกำหนดในที่ตั้งได้ก็ต้องมีความตั้งจิต สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัย
กัน ในการปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม ต้องไม่ละความเพียรพยายามและต้องมี
ความรู้คุมตัวเองอยู่เสมอ อันความรู้ที่คุมตัวเองนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ซึ่งหมายถึงความรู้ในอิริยาบถ
ความเคลื่อนไหวทั้งของกาย และทั้งของใจ รู้อิริยาบถของกายก็คือยืนก็รู้ว่ายืน เดินก็รู้ว่าเดิน นั่งหรือ
นอนก็รู้นั่งหรือนอน รู้อิริยาบถของจิต ก็คือจิตคิดไปอย่างไรก็รู้ จิตหยุดคิดเรื่องอะไรก็รู้ จิตสงบก็รู้ จิต
ไม่สงบก็รู้ ในการทำจิตให้ตั้ง ต้องมีสติมีสมาธิและมีสัมปชัญญะพร้อมดังนี้ และต้องคอยกำจัดคือคอย
สงบความยินดีความยินร้าย ๆ ต่าง ๆ ที่เข้ามาดึงจิตไม่ให้กำหนดอยู่ในที่ตั้ง เช่นที่ลมหายใจเข้าลม
หายใจออก 

 หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สมาธิ เมื่อผู้มาเพ่งพิจารณาพระกรรมฐานบท
ใดบทหนึ่งอยู่ มีกายเป็นต้นแล้วจิตนั้นย่อมตั้งมั่น แน่วแน่อยู่เฉพาะหน้าในอารมณ์อันเดียว แต่ไม่ถึงกับ
เข้าสู่ภวังค์ท่ีเรียกว่าฌาน มีสติสัมปชัญญะตั้งม่ันรู้ตัวอยู่ จิตหยาบก็รู้ว่าหยาบ ละเอียดก็รู้ว่าละเอียด รู้
จริงเห็นจริงตามสมควรแก่ภาวะของตน หากจะมีธรรมารมณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในขณะนั้น จิตนั้นก็มิได้
หวั่นไหวไปตามธรรมารมณ์นั้น ๆ ย่อมรู้อยู่ว่าอันนั้นเป็นธรรมารมณ์ อันนั้นเป็นจิต อันนั้นเป็นนิมิต
ดังนี้เป็นต้น เมื่อต้องการดูธรรมารมณ์นั้นก็ดูได้ เมื่อต้องการปล่อยก็ปล่อยได้ บางทียังมีอุบายพิจารณา
ธรรมารมณ์นั้นให้ได้ปัญญา เกิดความรู้ชัดเห็นจริงในธรรมารมณ์นั้นเสียอีก อุปมาเหมือนบุคคลผู้นั่งอยู่
ที่ถนนสี่แยก ย่อมมองเห็นผู้คนที่เดินไปมาจากทิศทั้ง 4 ได้ถนัด เมื่อต้องการติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นก็
ได้สมประสงค์ เมื่อไม่ต้องการติดต่อก็ทำกิจตามหน้าที่ของตนเรื่อยไปฉะนั้น ดังนี้เรียกว่าสมาธิ 

 สมาธินี้ท่านจำแนกไว้เป็น 3 ชั้นคือ 
 ขณิกสมาธิ สมาธิที่เพ่งพิจารณาพระกรรมฐานอยู่นั้น จิตรวมบ้าง ไม่รวมบ้าง  เป็นครู่เป็น

ขณะ พระกรรมฐานที่เพ่งพิจารณาอยู่นั ้นก็ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง เปรียบเหมือนสายฟ้าแลบในเวลา
กลางคืนฉะนั้น เรียกว่า ขณิกสมาธิ 

 อุปจารสมาธิ นั้นจิตค่อยตั้งมั่นเข้าไปหน่อย ไม่ยอมปล่อยไปตามอารมณ์จริงจัง แต่ตั้งมั่นก็
ไม่ถึงกับแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว ถึงเที่ยวไปบ้างก็อยู่ในของเขตของจิต อุปมาเหมือนวอก เจ้าตัว
กลับกลอกถูกโซ่ผูกไว้ที่หลัก หรือนกกระทาขังไว้ในกรงฉะนั้น เรียกว่าอุปจารสมาธิ 

 อัปปนาสมาธิ นั้นจิตตั้งมั่นจนเต็มขีด แม้ขณะจิตนิดหน่อยก็มิได้ปล่อยให้หลงเพลินไปตาม
อารมณ์ เอกัคคตารมณ์จมดิ่งนิ่งแน่ว ใจใสแจ๋วเฉพาะอันเดียว มิได้เกี่ยวเกาะเสาะแส่หาอัตตาแล
อนัตตาอีกต่อไป สติสมาธิภายในนั้น หากพอดีสมสัดส่วน ไม่ต้องระวัง ไม่ต้องตั ้งสติรักษา ตัว
สติสัมปชัญญะสมาธิ มันหากรักษาตัวมันเอง อัปปนาสมาธินี้ละเอียดมาก เมื่อเข้าถึงที่แล้ว ลมหายใจ
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แทบจะไม่ปรากฏ ขณะมันจะลง ทีแรกคล้ายกับว่าจะเคลิ้มไป แต่ว่าไม่ถึงกับเผลอสติเข้าสู่ภวังค์ ขณะ
สนธิกันนี้ท่านเรียกว่า โคตรภูจิต ถ้าลงถึงอัปปนาเต็มที่แล้วมีสติรู้อยู่ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ถ้าหาสติ
มิได้ ใจน้อมลงสู่ภวังค์เข้าถึงความสงบหน้าเดียว หรือมีสติอยู่บ้างแต่เพ่งหรือยินดีชมแต่ความสุขอัน
เกิดจากความสงบอันละเอียดอยู่เท่านั้น เรียกว่า อัปปนาฌาน 

 อัปปนาสมาธินี้มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่เข้าอัปปนาฌานชำนาญแล้ว ย่อมเข้าหรือออกได้สม
ประสงค์ จะตั้งอยู่ตรงไหน ช้านานสักเท่าไรก็ได้ ซึ่งเรียกว่าโลกุตตรฌาน อันเป็นวิหารธรรมของพระ
อริยเจ้า อัปปนาสมาธิเมื่อมันจะเข้าทีแรก หากสติไม่พอเผลอตัวเข้า กลายเป็นอัปปนาฌานไปเสีย 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า ในการเจริญสมาธิ ก็เป็นอย่างเดียวกันอีก คือ 
สมาธิเอาบุญก็ได้ เอากุศลก็ได้ สมาธิเพ่ือดูนั่นดูนี่ ติดต่อกับคนโน้นคนนี้ที่โลกอ่ืน ตามท่ีตนกระหาย จะ
ทำให้เก่งกว่าคนอื่น หรือ สมาธิเพื่อการไปเกิดในภพนั้น ภพนี้ อย่างนี้เรียกว่า สมาธิเอาบุญ หรื อ ได้
บุญ เพราะทำใจให้ฟู ให้พอง ตามความหมายของมันนั่นเอง ซึ่งเป็นของที่ปรากฏว่า ทำอันตรายแก่
เจ้าของถึงกับต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หรือรักษาไม่หายจนตลอดชีวิตก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะว่าสมาธิ
เช่นนี้ มีตัณหาและทิฏฐิเป็นสมุฎฐาน แม้จะได้ผลอย่างดีที่สุด ก็เพียงได้เกิดในวัฏสงสารตามที่ตน
ปรารถนาเท่านั้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ส่วนสมาธิที่มีความมุ่งหมาย เพื่อการบังคับใจตัวเองให้อยู่ใน
อำนาจ เพ่ือกวาดล้างกิเลสอันกลุ้มรุมจิตให้ราบเตียน ข่มขี่มิจฉาทิฏฐิอันจรมาในปริมณฑลของจิต ทำ
จิตให้ผ่องใส เป็นทางเกิดของวิปัสสนาปัญญา อันดิ่งไปยังนิพพาน เช่นนี้เรียกว่า สมาธิได้กุศล ไม่ทำ
อันตรายใคร ไม่ต้องหาหมอรักษา ไม่หลงวนเวียน ในวัฏสงสาร จึงตรงกันข้ามจากสมาธิเอาบุญ 

 พระราชสุทธิญาณมงคล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงพจนานุกรมให้คำอธิบายว่า สมาธิหมายถึง
ความตั้งมั่นแห่งจิต การสำรวมใจ ความแน่วแน่ของจิต การตริตรองอย่างเคร่งเครียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
คำอธิบายเหล่านี้ล้วนแต่แสดงลักษณะของสมาธิ ให้เห็นความหมายและความสำคัญท่ีมีอยู่ในสมาธินั้น
ทั้งสิ้น เพียงแต่ความตั้งมั่นแห่งจิต ซึ่งเป็นคำอธิบายท่อนแรก ก็มีความหมายลึกซึ้ง และแสดงให้เห็น
ว่า สมาธินั้นเกี่ยวกับจิต เพราะว่าความตั้งมั่นจะมีได้ต้องตั้งอยู่ที่จิต การทำจิตให้มั่นคง ไม่ให้ฟุ้งซ่าน 
ไม่ให้กวัดแกว่ง ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ ไม่เกาะเกี่ยวด้วยสิ่งอ่ืน ไม่ให้เป็นไปตามกระแสของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้
ประสบด้วยตา หรือหู หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ 

 ประพันธ์  เศวตนันทน์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงพจนานุกรมพุทธศาสนาไดให้ความหมายของ
สมาธิว่าเป็น ความตั้งมั่นแห่งจิต เป็นภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว ความหมายของสมาธิตาม
พจนานุกรมยังไมสมบูรณ ถ้าเราไดศึกษาธรรมะอย่างละเอียด จะเห็นว่า พระพุทธองค์ได้กำหนดให้สติ
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นหัวหน้าธรรมมะฝ่ายกุศลทุกประเภท การมีสติจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการพิจารณาความเป็น
จริงของชีวิตอย่างถูกต้อง ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ในการเจริญปัญญานั้น จะต้องอยู่ในปัจจุบันแต่
เพียงประการเดียว ไมมีอดีต ไมมีอนาคต ปัจจุบันธรรมเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขแห่งการเดินทางสู่มรรคผล
นิพพานในพระพุทธศาสนา 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (2540) ได้กล่าวว่า จิตตั้งมั่น หมายความว่าจิตเรียบสม่ำเสมอจับอยู่
กับสิ่งใดก็มั่นคง อยู่กับสิ่งนั้น แล้วเดินเรียบ ไมวอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ไมกระสับกระส่าย ไมกระวน
กระวาย จิตอยูตัว ลงตัว แน่วแน่ ถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไร ก็อยู่กับสิ่งเดียว สิ่งอื่นเข้ามาแทรกมา
กวนไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า “สมาธิ” ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน สมาธิก็คือ การที่จิตของเราอยู่กับสิ ่งที่
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ต้องการได้ตามต้องการ แคนี้กเ็ป็นสมาธิแลว แตถ่าแปลตามภาษาแบบวิชาการ ก็จะบอกอย่างที่กล่าว
มาว่า ความมีจิตตั้งมั่น คือจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว หมายความว่า จะคิดจะกำหนดจะจับอยู่กับเรื่องใด 
ก็อยู่กับเรื่องนั้น ไม่ฟุ้งซ่านหลุดลอยไปเรื่องอ่ืน ถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ อย่างนี้เรียกว่า เป็นสมาธิ 

 พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (2541) ได้กล่าวว่า หลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั้นแหละของดี เพียง
จิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวาย ซึ่งเคยประจำจิตเสียดแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดา จนถึงกับ
เป็นขั้นสบาย เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว จึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลาย
ด้วยปัญญา นอนจมอยู่กับสมาธินั้นเสียไม่ออกพินิจพิจารณา สุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่ง
ความเป็นสมาธิของตนนั้นเป็นมรรคผลนิพพานไปเลย ในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้ว จึงได้นำมาอธิบายให้
ท่านทั้งหลายได้ทราบ ว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิ ปัญญาต้องเป็นปัญญา เป็นคนละสัดเป็นคนละส่วน เป็น
คนละอันจริง ๆ ไม่ใช่อันเดียวกัน หากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแล เป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันผู้ที่เป็น
สมาธิ ถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญา จะเป็นสมาธิอย่างนั้นตลอดไป จนกระทั่งวันตาย ก็หาเป็น
นิพพานได้ไม่ หาเป็นปัญญาได้ไม่ 

 พระราชสุทธิญาณมงคล (2542) ได้กล่าวว่า การฝึกสมาธิทางพระพุทธศาสนา ถือว่า จิต
สงบ เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดแสงสว่างให้แก่โลก เป็นบ่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต เป็นบ่อเกิด
แห่งปัญญาของมวลมนุษยชาติทั้งโลก และเป็นความสุขที่มีค่าสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติ ดังพุทธวจนะ นัตถิ 
สันติ ปรมัง สุขัง สุขอ่ืนใดจะเท่าใจหยุดนิ่งไม่มีอีกแล้ว ความสุขอันเกิดจากจิตสงบนั้น อาจกล่าวได้ว่า
เป็นความสุขท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย ์

 Marcus Aurelius (2006) ซึ่งเป็นนักปรัชญาตะวันตก ได้กล่าวถึง สมาธิตามแนวพุทธ
ศาสนา (Buddhism) ในทางพุทธศาสนา ได้แบ่งเป็นสมาธิและวิปัสสนา ซึ่งจำเป็นต่อการตรัสรู้ ดังนั้น 
สมาธิจึงมีสองแบบ คือ สมาธิแบบธรรมชาติ และสมาธิที่สร้างข้ึนด้วยการตั้งใจหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ นอกจากนี้ในทางเถรวาท จะเน้นวิปัสนาสมาธิ และอาณาปานสติ นอกจากนี้ใน
ประเทศญี่ปุ่น มีการผนวกการฝึกสมาธิตามหลัก เทนได (Tendai Concentration) เข้าไปรวมกับ
ศาสนาพุทธแบบเชนของจีน (Chinese Chan Buddhism) ซึ่งเป็นการรวมเอาลัทธิเซนแบบญี่ปุ่นและ
เกาหลีเข้าด้วยกัน (Japanese Zen and Korean Seon) ส่วนศาสนาพุทธแบบธิเบต จะเน้นตันตระ
ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาแบบวชิระญาณ โดยสมาธิจะเป็นการปฏิบัติที ่สูงขึ้นของนักบวช 
นอกจากนี้การฝึกฝนของนักบวชก็จะไม่นิยมฝึกตามลำพัง แต่จะใช้การสวดมนต์หมู่ให้เกิดสมาธิ 

 พระธรรมวิสุทธิมงคล (2505) ได้กล่าวว่า สัมมาสมาธิ จะปฏิบัติวิธีใดจึงจะเป็นไปเพ่ือความ
ถูกต้อง ข้อนี้มีผิดแปลกกันอยู่บ้าง คือ เมื่อนั่งทำสมาธิจิตรวมลงพักอยู่ จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตาม 
และจะพักอยู่ได้นานหรือไม่นาน ข้อนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิประเภทนั้น ๆ ซึ่งมีกำลังมากน้อยต่างกัน จงให้
พักอยู่ได้ตามขั้นของสมาธินั้น ๆ โดยไม่ต้องบังคับให้ถอนขึ้นมา ปล่อยให้พักอยู่ตามความต้องการแล้ว
ถอนขึ้นมาเอง แต่เมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้ว จงพยายามฝึกค้นด้วยปัญญา จะเป็นปัญญาที่ ควร
แก่สมาธิขั้นไหนก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองดูตามธาตุขันธ์ จะเป็นธาตุขันธ์ภายนอกหรือภายในไม่เป็น
ปัญหา ขอแต่พิจารณาเพื่อรู้เหตุผลเพื่อแก้ไขหรือถอดถอนตนเองเท่านั้นชื่อว่าถูกต้อง 

 พระราชสุเมธาจารย์ (2556) ได้กล่าวว่า ท่าทีจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด เมื่อจะ
ปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ให้ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใส่ใจอยู่กับลมหายใจเข้า มีสติระลึกรู้จากต้นลมไป
จนถึงปลายลม ชั่วระยะลมหายใจเข้าครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ จากนั้นก็ปฏิบัติแบบเดียวกันสำหรับลม
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หายใจออก แค่นั้นก็ถือว่าปฏิบัติอานาปานสติได้อย่างสมบูรณ์แล้ว การมีสติระลึกรู้ให้ได้เพียงเท่านั้น
ล่ะ คือ ผลของสมาธิจิตที่อาศัยวิธีกำหนดสติให้อยู่กับลมหายใจ โดยเริ่มจากช่วงต้นลมหายใจเข้า ไป
จนถึงสุดลมหายใจเข้า เริ่มจากช่วงต้นลมหายใจออกไปจนสุดลมหายใจออก ท่าทีของการปฏิบัติต้อง
ประกอบไปด้วยความปล่อยวางอย่างเดียวอยู่ตลอดระยะ ไม่ยึดติดกับความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่
เกิดจากความคิดเห็นอันนั้น เพื่อว่าผู้ปฏิบัติจะได้พร้อม ที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าครั้งต่อไป หรือลม
หายใจออกครั้งถัดไป ได้อย่างเต็มที่ตามสภาวะที่มันปรากฏ โดยที่ไม่ต้องแบกถือสิ่งใดไปด้ วย ดังนั้น 
การปฏิบัติอานาปานสติจึงเป็นวิถีแห่งการสละออก และการปล่อยวาง มากกว่าจะเป็นเรื่องของการ
บรรลุถึง หรือการประสบผลสำเร็จ 

 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (2558) ได้กล่าวว่า สมาธิ คือ ขณะที่จิตใจจด
จ้องอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แน่วแน่มั่นคง อย่างเวลาที่ตั้งใจทำงานหรือเขียนหนังสือ หรือวาดรูป หรือแม้แต่
จะเดินไปตามถนนปลอดภัย ขณะนั้นก็ไม่ใช่สติ แต่เป็นสมาธิได้ หมายความว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่
จะประคับประคองไม่ให้เป็นอย่างอื่น เพราะฉะนั้นธรรมเป็นเรื่องละเอียด อย่าเพิ่งรวดเร็วที่จะไปทำ
อะไรขึ้นมา แต่ให้เป็นความเข้าใจของเราเองว่า เมื่อฟังแล้วจะรู้ว่า ธรรมกับสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อน 
ความหมายต่างกัน และเราจะรู้สึกว่า ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจคำที่เราเคยใช้ให้ถูกต้องขึ้น นั่นคือเราเริ่ม
เข้าใจธรรมทีละเล็กทีละน้อย และใจร้อนใจเร็วไม่ได้เลย แต่ละอย่างจะต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาจริง ๆ 
และเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดจริง ๆ และต้องเป็นไปตามขั้นด้วย 

 กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง (2558) ได้กล่าวว่า สมาธิ หมายถึงการมีจิตที่มี
ความมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว มีความสงบในจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2560) ได้กล่าวว่า 
สมาธิ ได้แก่ความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว ไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านออกไป
นอกจากเรื่องที่ต้องการจะให้ใจตั้งนั้น ความตั้งใจดังนี้เป็นความหมายของสมาธิและก็ จะต้องมีใน
กิจการที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเล่า
เรียนศึกษา จะอ่านหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการอ่าน จะเขียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการเขียน จะฟังคำ
สอนคำบรรยายของครูอาจารย์ก็ต้องมีสมาธิในการฟัง ดังที่เรียกว่าตั้งใจอ่าน ตั้งใจเขียน ตั้งใจฟัง 

 หลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช (2560) ได้กล่าวว่า สมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมจิต
ได้ คราวนี้ไม่ใช่ข่มจิตไม่ให้ตามกิเลส แต่เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้เข้ามาย้อมจิต เวลาสมาธิเกิด กิเลสมา
ไม่ได้ ไม่มีช่องเข้ามา กิเลสจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยนิวรณ์ สมาธิไปตัดรากเหง้าของกิเลส ไปทำลายนิวรณ์ 
ข่มนิวรณ์ลงไป เมื่อนิวรณ์ถูกข่มไปแล้ว กิเลสหยาบ ๆ เกิดไม่ได้ สมาธิเกิดขึ้น เป็นเครื่องมือระดับกลาง 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์ความหมายของคำว่า “สมาธิ ตามวิถีพระพุทธศาสนา” ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็น
ว่ามีความหมายสมาธินั้นเกี่ยวกับจิต จะมีได้ต้องมีความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมจิตใจ ความแน่วแน่
ของจิต การตรึกตรอง ไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไม่ให้กวัดแกว่ง ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ ไม่เกาะเกี่ยวด้วยสิ่งอื่น ไม่ให้
เป็นไปตามกระแสของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ประสบด้วยตา หรือหู หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องข่มกิเลส
ไม่ให้มาย้อมจิตได้ เวลาสมาธิเกิด กิเลสมาไม่ได้ ไม่มีช่องเข้ามา กิเลสจะเกิดข้ึนได้ก็อาศัยนิวรณ์ สมาธิ
จึงมีหน้าที่ทำให้จิตสงบ จะมีการสังวรสำรวมเข้าด้วยปัญญา ด้วยกำลังสมาธิเมื่อสำรวมเข้า ละเอียด
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เข้า เป็นกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้น แล้วมันก็ช่วยสมาธิให้เกิดขึ้นได้มากขึ้น เมื่อสมาธิเกิดแล้วจะ
ช่วยปัญญา 

 สมาธินี้ท่านจำแนกไว้เป็น 3 ชั้น คือ 1) ขณิกสมาธิ สมาธิที่เพ่งพิจารณาพระกรรมฐานอยู่
นั้น จิตรวมบ้าง ไม่รวมบ้าง เป็นครู่เป็นขณะ เปรียบเหมือนสายฟ้าแลบในเวลากลางคืน 2) อุปจาร
สมาธิ จิตค่อยตั้งมั่นเข้าไปหน่อย ไม่ยอมปล่อยไปตามอารมณ์จริงจัง แต่ตั้งมั่นก็ไม่ถึงกับแน่วแน่เป็น
อารมณ์อันเดียว ถึงเที่ยวไปบ้างก็อยู่ในของเขตของจิต 3) อัปปนาสมาธิ นั้นจิตตั้งมั่นจนเต็มขีด แม้
ขณะจิตนิดหน่อยก็มิได้ปล่อยให้หลงเพลินไปตามอารมณ์ เอกัคคตารมณ์ มิได้เกี่ยวเกาะเสาะหาอัตตา 
หรืออนัตตาอีกต่อไป เมื่อเข้าถึงที่แล้ว ลมหายใจแทบจะไม่ปรากฏ ขณะสนธิกันนี้ท่านเรียกว่า โคตรภู
จิต ถ้าหาสติมิได้ ใจน้อมลงสู่ภวังค์เข้าถึงความสงบหน้าเดียว หรือมีสติอยู่บ้างแต่เพ่งหรือยินดีชมแต่
ความสุขอันเกิดจากความสงบอันละเอียดอยู่เท่านั้น เรียกว่า อัปปนาฌาน มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่เข้า
อัปปนาฌานชำนาญแล้ว ย่อมเข้าหรือออกได้สมประสงค์ จะตั้งอยู่ตรงไหน ช้านานสักเท่าไรก็ได้ ซึ่ง
เรียกว่า โลกุตตรฌาน อันเป็นวิหารธรรมของพระอริยเจ้า อัปปนาสมาธิเมื่อมันจะเข้าทีแรก หากสติไม่
พอเผลอตัวเข้า กลายเป็นอัปปนาฌานไปเสีย 

 การทำจิตให้ตั้งเป็นสมาธิได้ จะต้องมีท้ังสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่ สติและสมาธินี้จึงต้อง
อาศัยกัน การปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม รู้คุมตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งถือการปฏิบัติอา
นาปานสติภาวนา เป็นการฝึกให้ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใส่ใจอยู่กับลมหายใจเข้า มีสติระลึกรู้จากต้นลมไป
จนถึงปลายลม ชั่วระยะลมหายใจเข้าครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ จากนั้นก็ปฏิบัติแบบเดียวกันสำหรับลม
หายใจออก ผลของสมาธิจิตที่อาศัยวิธีกำหนดสติให้อยู่กับลมหายใจ โดยเริ่มจากช่วงต้นลมหายใจเข้า 
ไปจนถึงสุดลมหายใจเข้า เริ่มจากช่วงต้นลมหายใจออกไปจนสุดลมหายใจออก ท่าทีของการปฏิบัติ
ต้องประกอบไปด้วยความปล่อยวางอย่างเดียวอยู่ตลอดระยะ ไม่ยึดติดกับความคิดเห็น หรือความรู้สึก
ที่เกิดจากความคิดเห็นอันนั้น เพ่ือว่าผู้ปฏิบัติจะได้พร้อม ที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าครั้งต่อไป หรือลม
หายใจออกครั้งถัดไป ได้อย่างเต็มที่ตามสภาวะที่มันปรากฏ โดยที่ไม่ต้องแบกถือสิ่งใดไปด้วย ดังนั้น 
การปฏิบัติอานาปานสติจึงเป็นวิถีแห่งการสละออก และการปล่อยวาง มากกว่าจะเป็นเรื่องของการ
บรรลุถึง หรือการประสบผลสำเร็จ 

 จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่า สติและสมาธิมีความหมายแตกต่างกัน มีลักษณะของการเกิดขึ้น
และดำรงอยู่ที่แตกต่างกัน แต่สติและสมาธิต้องอาศัยกัน ควบคู่กัน หรือประกอบกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้ว ิจัยจะศึกษาเฉพาะในประเด็นที ่เป็นสติเท่านั ้น และเป็นสติตามทัศนะของ
นักวิชาการตะวันตกดังกล่าวไว้ในตอนต้น 

 
2.3  องค์ประกอบหลักของ “ภาวะผู้นำอุดมสติ” 

 หัวข้อนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องจากทฤษฎี และผลงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง ค.ศ.  2004-2016 เพื ่อการ
สังเคราะห์กำหนดเป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติ เพื่อนำไปสู่การศึกษาทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการสังเคราะห์กำหนด
เป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก และนิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย เพื่อเชื่อมโยงถึงการกำหนดเป็นตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป จำนวน 14 แหล่ง ดังนี้ 
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 2.3.1  Hawkins (2011) ผู ้บุกเบิกการฝึกอบรมความเป็นผู ้นำอุดมสติ การพัฒนาและ
บริการให้คำปรึกษา ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ผู้นำอุดมสติยึดถือ (The Process Used by Mindful 
Leaders) ดังนี้ 1) ตระหนักในด้านอารมณ์ของตนเอง (Awareness of Their Own Emotions) 
2) เ ข ้ า ใจ ในสถานการณ ์  (Understand the Situation)  3) เ ข ้ า ใจ เส ี ย งรอบข ้ า ง  ( Forges 
Understanding and Movement out of Many Voice) 4) ใช้กระบวนการแบบองค์รวมในการ
ตรวจสอบ (Uses a Holistic Process That Enables Others) 

 2.3.2  Inam (2012) ผ ู ้ ให ้การฝึกอบรมผู ้บร ิหารระดับส ูง น ักเข ียน ผ ู ้บรรยาย รัฐ
แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงวิธีที่จะทำให้เกิดสติของผู้นำอุดมสติ 10 ประการ (Here are 
Ten Ways a Mindful Leadership Practice) ดังนี้ 1) รู้จักการลดความเครียด (Stress Reduction) 
2) รู้จักตัวเอง (Self-awareness) 3) เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น (Greater Empathy for Self) 4) จัดการ
หรือควบคุมพลังในตนเอง (Manage Our Energy) 5) ผู้รู้จักการฟัง (Become a Better Listener) 
6) เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คนอ่ืนมีส่วนร่วม (Strongly Engage Others) 7) สร้างระยะห่างระหว่างการคิด
กับการทำ (Creating Distance Between Thought and Action) 8) สัมผัสด้วยสัญชาตญาณ (Tap 
Into Intuition) 9) โอบกอดรับการเปลี่ยนปลง (Embrace and Adapt to Change) 10) มีจุดเน้นใน
ความชัดเจนมากข้ึน (Greater Clarity and Focus) 

 2.3.3  Riddle (2012) ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ความเป็นผู ้นำด้านการสร้างสรรค์  Alliant 
International University รัฐแซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสามหลักสำคัญของการฝึกผู้นำ
เชิงสติ (Three Keys to Mindful Leadership Coaching) ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่มีใจที่ว่างเปล่า (An 
Empty Mind) 2) ไม ่ ใช ่การเก ิดปฏ ิก ิร ิยา (Non-Reactivity) 3) ให ้ความสนใจและเอาใจใส่  
(Permissive Attention) 

 2.3.4  Ataya (2013) ผู้บริหาร Western Leaf Electronics University of Phoenix ได้
กล่าวถึง 9 วิธีในการปฏิบัติความเป็นผู ้นำอุดมสติ (9 Ways to Practice Mindful Leadership) 
1) เป็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน (Present) 2) มีความระมัดระวัง (Aware) 3) มีความเงียบสงบ (Calm) 
4) มีความมุ่งเน้น (Focused) 5) มีความชัดเจนและมุ่งมั่น (Clear And Committed) 6) อุเบกขา 
(Equanimous) 7) มีความขะมักเขม้น (Positive) 8) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) 9) ไร้
ที่ติไม่มีมลทิน (Impeccable) 

 2.3.5  Levey (2011) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WisdomAtWork.com และศูนย์วัฒนธรรมองค์กร
และสุขภาพองค์กรที่ บริษัท InnerWork Technologies รัฐซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสี่
องค์ประกอบในการปฏิบัติของผู ้นำเช ิงอุดมสติ (Our Unique Approach to the Practice of 
Mindful Leadership has Four Primary Elements) ดังนี้ 1) มีความสนใจและเรียนรู้ในการฝึกสติ 
(Mindfulness and the Mastery of Attention) 2) มีความชัดเจนที่มุ ่งมั ่นตั้งใจในชีวิตและการ
ทำงาน (Clarity of Intention Living and Working “On Purpose”) 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ทัศนคติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม (Optimization of Attitude, Ethical and Emotional 
Intelligence) 4) บูรณาการของชีวิตประจำวันทุกการทำงานและความสัมพันธ์ทุกครั้ง (Integration 
Into Every Domain of Daily Life, Work, and Relationships) 
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 2.3.6  Garms (2013) ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิผลขององค์กร ผู้บรรยาย ผู้แต่ง Working 
Smarts มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ได้กล่าวถึงหลักในการเป็นผู้นำอุดมสติ (The Practice of Mindful 
Leadership Has Four Primary Elements) ด ังนี้  1) มีความสนใจในการเร ียนร ู ้  (Mastery of 
Attention) 2) มีความชัดเจนของความมุ่งมั่นตั้งใจ (Clarity of Committed Intention) 3) มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพของทัศนคติที่ดีและมีความฉลาดทางอารมณ์  (Optimization of Attitude and 
Emotional Intelligence) 4) บูรณาการจะใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานอย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน 
(Integration Into Every Domain of Daily Life, Work, and Relationship) 

 2.3.7  Bahl (2013) ทำงานด้านบุคลากร ผู้บริหาร Isenberg School รัฐแมสซาชูเซตส์ 
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงนิยามใหม่ของผู ้นำเชิงอุดมสติ (Mindful Leadership : an Emerging 
Definition) มีห้าด้านของความเป็นผู้นำเชิงสติในความหมายนี้คือ 1) มีความสามารถในการปลูกฝัง 
(Cultivates the Ability)ความมีสติของคนในองค์กร 2) มีความอยากรู ้อยากเห็นและมีเมตตา 
(Focus, Clarity, Curiosity, and Compassion) 3) มีกระบวนการในการตัดสินใจ (Decisions and 
Processes) 4) มีอิทธิพลต่อสังคมและการระดมทรัพยากร (Social Influence and Mobilizing 
Resources) 5) เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย (Committed Goals) 

 2.3.8  Robinson (2013) ครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้บริหารโรงเรียนเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงเก้าล ักษณะของผู ้นำเช ิงสติของโรงเร ียนในยุคศตวรรษที ่ 21 
(9 Characteristics of 21st Century Mindful School Leadership) ดังนี้ 1) มีสติอยู่กับตัวเองเป็น
ผู้ที ่ครองสติ (Present) 2) มีความตระหนักรู้สึกตัวเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (Aware of 
Emotional Intelligence) 3) เป็นคนที่สงบ (Calm) 4) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Committed) 5) มีความ
ชัดเจนในการตัดสินใจ (Clear to Make the Best Decisions) 6) อยู่ในความจริง (At Peace with 
Their Reality) 7) มีพลังด้านบวก (Positive) 8) ผู้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น (Compassionate) 
9) ทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและซื่อสัตย์ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Act With Integrity, 
Honesty, and Courage) 

 2.3.9  Engberg (2014) ผู ้ประกาศข่าว WTOP-TV WTOP-FM WTOP-AM ได้กล่าวถึง 
ห้าทักษะผู้นำเชิงสติ (5 Key Mindful Leadership Skills That Give Her Its Life Back) ดังนี้ 1) มี
การรับผิดชอบ (Taking Accountability) 2) แสดงถึงความอดทน (Growing Patience) 3) รู้จักที่จะ
ฟัง (Active Listening) 4) มีใจยอมรับความล้มเหลว (Accepting Failure) 5) มีการจัดการความ
เปลี่ยนแปลงที่ดี (Managing Change) 

 2.3.10  Lamos (2014) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการด้านการเปลี่ยนแปลง Johannesburg 
Area ประเทศแอฟริกาใต้ ได้กล่าวถึง 5 ลักษณะของความเป็นผู้นำเชิงสติ (5 Characteristics of 
Mindful Leadership) ดังนี้ 1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง (Authentic Leadership Committed and 
Genuine Intentions) 2) มีการพัฒนา (Actively Develop Mindfulness) 3) ตระหนักถึงผลกระทบ
ที ่ตามมา (Aware of Their Impact) 4) มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ (Being Mindful Improves 
Creativity, Innovative Thinking and a Sharp Assessment of the Current Reality) 5) ยอมรับ
การเสี ่ยงในการตัดสินใจ (Acceptance of the Situation as It Is, Improves Sound Decision-
Making) 
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 2.3.11  Oetting (2015) ผู้จัดการอาวุโส Multimedia Content Strategy @ HubSpot 
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง หกทักษะในผู้นำอุดมสติ (Zen and the Art of Mindful 
Leadership : 6 Skills to Develop) ดังนี้ 1) รับผิดชอบ (Accountable) 2) มีความชัดเจนไม่รีบเร่ง
ในการตัดสินใจ (Value Clarity, Not Speed, In Decision-Making) 3) มีการปรับตัวที่ดี (Adaptive) 
4) เริ ่มต้นด้วยความรักความเมตตา (Start with Compassion) 5) เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
นวัตกรรม (Open to Change and Innovation) 6) มีการป้องกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในทีม 
(Prevent Burnout-In Themselves and Their Team) 

 2.3.12  George (2010) ผู้อำนวยการโกลด์แมนแซคส์และเดอะเมโยคลินิก ดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบร ิหารของ ExxonMobil, Novartis, Target Corporation และ Minnesota's 
Destination Medical Center Corporation เป็นผู้ดูแลของ World Economic Forum USA และ
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการระบบสุขภาพ โรงพยาบาล Abbott-Northwestern United 
Way ได้กล่าวถึง ผู้นำสติ : เมตตาฌานและการทำสมาธิการพัฒนาผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Mindful 
Leadership : Compassion, Contemplation and Meditation Develop Effective Leaders) 
ดังนี้ 1) เป็นผู้นำรุ่นใหม่อย่างแท้จริง (A New Generation of Authentic Leaders) 2) พัฒนาสติ
อย่างต่อเนื่อง (Developing Mindfulness) 3) มีแนวทางในการประคับประคองการเป็นผู้นำที่มี
ประสิทธิผล (A New Way to Sustain Effective Leadership) 4) มีความตระหนักในตนเองและ
แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Gaining Self-awareness and Self-Compassion) 

 2.3.13  Williams (2016) ประธานบริษัทเรย์วิลเลียมส์แอสโซซิเอทซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่
ในเมืองแวนคูเวอร์ ให้บริการการฝึกอบรมผู้บริหารและการพูดอย่างมืออาชีพ ได้กล่าวถึง 7 อุปนิสัย
ของผู ้นำอุดมสติ (The 7 Habits of Highly Mindful Leaders) ดังนี้ 1) รู ้ต ัวเองอยู ่กับปัจจุบัน 
(Consciously Focusing on the Present) 2) ครุ ่นคิดความตระหนักในตนเอง ( Introspective 
Self-awareness) 3) มีการจัดการบริหารพลัง (Energy Management) 4) ตอบสนองมากกว่าการ
นิ่งเฉย (Intentionally Responding, Rather Than Unconsciously Reacting) 5) แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับและความเห็นอกเห็นใจ (Demonstrating Acceptance and Compassion) 6) การเปิด
กว้าง (Openness) 7) ความผูกพันไม่ใช่สิ่งที่ผูกพัน (Non-Attachment) 

 2.3.14  Kuechler and Stedham (n.d.) ศาสตราจารย์ด้านระบบสารสนเทศและอดีต
ประธานสาขาระเบียบระบบข้อมูลที่ University of Nevada และศาสตราจารย์ด้านการจัดการ 
University of Nevada ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำเชิงอุดมสติ (Attribute of Mindful Leaders) 
ดังนี้ 1) มีความเอาใจใส่ (Attentive) 2) มีคุณลักษณะที่มุ่งเน้น (Focused) 3) ไม่แสดงกิริยาที่หยาบ
คายปฏิกิริยา (Non-Reactive) 4) มีความชัดเจนในการตัดสินใจ (Clear-Determine) 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์กำหนดองค์ประกอบหลักของ “ผู้นำเชิงอุดมสติ” (Mindful Leaders) 14 แหล่งดังกล่าว
มานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน 
ดังนั้นเพื่อให้การนำเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกำหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
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ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื ่นที ่ใช้ชื ่อแตกต่างกันนั ้น หรือเลื อกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

 1.  ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  
1) ตระหนักในด้านอารมณ์ 2) รู้จักตัวเอง 3) ตระหนักรู้สึกตัว 4) ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา 
5) ตระหนักในตนเอง 6) มีใจที่ว่างเปล่า 

 2.  มีความมุ่งมั่น (Commitment) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีความ
ชัดเจนที่มุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตและการทำงาน 2) มีความชัดเจนและมุ่งมั่น 3) มีความชัดเจนในความ
มุ่งม่ันตั้งใจ 4) มีเป้าหมายที่ตั้งม่ัน 5) มุ่งม่ันตั้งใจจริง 

 3.  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ความเห็นอกเห็นใจ 2) ความเห็นอกเห็นใจ 3) ความเห็นอกเห็นใจ 4) ความเห็นอกเห็นใจ 5) เอาใจใส่
ต่อคนอ่ืน 

 4.  มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
กระบวนการในการตัดสินใจ 2) ชัดเจนในการตัดสินใจ 3) ไม่รีบเร่งในการตัดสินใจ 4) มีความชัดเจน
ในการตัดสินใจ 5) ยอมเสี่ยงในการตัดสินใจ 

 จากการกำหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้
นำมาแสดงในตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกำหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 

 ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.3.1-2.3.14 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) 
 

องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติ 

2.3
.1 

2.3
.2 

2.3
.3 

2.3
.4 

2.3
.5 

2.3
.6 

2.3
.7 

2.3
.8 

2.3
.9 

2.3
.10

 

2.3
.11

 

2.3
.12

 

2.3
.13

 

2.3
.14

 

รว
ม 

1.  ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ✓ ✓ ✓     ✓ ✓    ✓  6 
2.  มีความมุ่งมั่น (Commitment)    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓     6 
3.  มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision)       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 6 
4.  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)    ✓    ✓    ✓ ✓ ✓ 5 
5.  พัฒนาสติอย่างต่อเนื่อง (Continuing Consciousness)     ✓ ✓    ✓  ✓   4 
6.  มีพลังด้านบวก (Positive Force)  ✓      ✓     ✓  3 
7.  อยู่กับปัจจุบัน (Stay with present)    ✓    ✓     ✓  3 
8.  มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)     ✓ ✓         2 
9.  บูรนาการชีวิตอย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน (Lifebuoy)     ✓ ✓         2 
10.  มีความรักความเมตตา (Love Mercy)       ✓    ✓    2 
11.  มีความสงบเสง่ียม (Modesty)    ✓    ✓       2 
12.  มีใจมุ่งเน้น (Mind Focused)    ✓          ✓ 2 
13.  รู้จักการฟัง (Listening) ✓ ✓       ✓      3 
14.  เอาใจใส่ต่อตนเอง (Pay Attention to Yourself)  ✓ ✓            2 
15.  มีความระมัดระวัง (Be Careful)    ✓        ✓   2 
16.  เข้าใจสถานการณ์ (Understand the Situation) ✓         ✓     2 
17.  มีความรับผิดชอบ (Have Responsibility)         ✓  ✓    2 
18.  ปรับตัวท่ีดี (Good Adaptability)         ✓  ✓    2 
19.  มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)         ✓ ✓     2 
20.  มีกระบวนการแบบองค์รวม (There is a Holistic Process) ✓              1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติ 

2.3
.1 

2.3
.2 

2.3
.3 

2.3
.4 

2.3
.5 

2.3
.6 

2.3
.7 

2.3
.8 

2.3
.9 

2.3
.10

 

2.3
.11

 

2.3
.12

 

2.3
.13

 

2.3
.14

 

รว
ม 

21.  ต้องลดความเคียด (Must Reduce)  ✓             1 
22.  เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วม (Agree with the Participation)  ✓             1 
23.  สร้างระยะห่างในการคิดกับทำ (Distance in Thinking with Doing)  ✓             1 
24.  ไม่ใช้การเกิดปฏิกิริยา (Do not Use the Reaction)   ✓            1 
25.  มีความขะมักเขม้น (Have a Good Time)    ✓           1 
26.  สร้างการปลูกฝัง (Cultivate)       ✓        1 
27.  ไม่มีมลทิน (Unclean)    ✓           1 
28.  มีอิทธิพลต่อสังคม (Influence on Society)       ✓        1 
29.  มีความกล้าหาญ (Have Courage)        ✓       1 
30.  มีความอดทน (Have Patience)         ✓      1 
31.  ยอมรับความล้มเหลว (Accept Failure)         ✓      1 
32.  มีการพัฒนา (The Development)         ✓      1 
33.  เปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม (Innovation)           ✓    1 
34.  ป้องกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย (Prevent Boredom)           ✓    1 
35.  เป็นผู้นำรุ่นใหม่ (New Generation Leader)            ✓   1 
36.  ตอบสนองมากกว่าการนิ่งเฉย (Respond More Than Silence)             ✓  1 
37.  ใจเปิดกว้าง (Open Mind)             ✓  1 
38.  ไม่หยาบคาย (Not Vulgar)              ✓ 1 

รวม 4 7 3 8 4 4 5 8 9 5 6 4 6 4 77 
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 จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของ “ภาวะผู้นำอุดมสติ” พบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน 38 องค์ประกอบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป พบว่า สามารถคัดสรรองค์ประกอบ
ของภาวะผู้อุดมสติที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยครั้ง
นี้จำนวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
  องค์ประกอบที่ 2 มีความมุ่งมั่น (Commitment) 
  องค์ประกอบที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
  องค์ประกอบที่ 4 มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดภาวะผู้นำอุดมสติได้ ดังภาพที่  

2.1 
 

 

 
ภาพที่ 2.1  โมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้นำอุดมสติ 
 

 จากภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้นำอุดมสติ ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ตระหนักใน
ตนเอง (Self-awareness) 2) มีความมุ่งมั่น (Commitment) 3) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
4) มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ในลำดับต่อไปผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานเพื่อสังเคราะห์หาองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่ง
เมื่อกำหนดได้องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื ่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ้แต่ละ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบต่อไป 

 

ตระหนักในตนเอง 
(Self-awareness) 

ภาวะผู้นำอุดมสติ 
(Mindful Leadership) 

มีการตัดสินใจที่ดี 
(Good decision) 

มีความมุ่งมั่น 
(Commitment) 

มีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion) 
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2.4  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี ้ของตระหนักในตนเอง (Self-
awareness) 

 2.4.1  องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 

แหล่ง มีดังนี้ 
2.4.1.1  Rochat (2003) ศาสตราจารย์และทำวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลัย

แมสซาชูเซตส์ ได้กล่าวถึงห้าระดับของความตระหนักในตนเอง (Five Levels of Self-awareness 
as They Unfold Early In)  1)  ต ระหน ั ก ในความแตกต ่ า งอย ่ า งหลากหลาย  (Level 1  : 
Differentiation) 2) ตระหนักในสถานการณ์ (Level 2 : Situation) 3) ตระหนักในด้านการแยกแยะ 
(Level 3 :  Identification)  4)  ตระหน ักในด ้านของความคงทน  (Level 4 :  Permanence) 
5) ตระหนักในด้านเมตา (Level 5 : Self-Consciousness Or ‘‘Meta’’ Self-awareness) 

2.4.1.2  Politelli (2013) ผู้ช่วยบรรณาธิการ Newport Mercury มหาวิทยาลัยนิวพอร์ต
เมอร์คิวรี ได้กล่าวถึง 5 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการตระหนักในตนเอง (5 Strategies to Improve 
Self-awareness Skills) 1) ตระหนักในด้านของภาพลักษณ์ (Take Photographs) 2) ตระหนักใน
ด้านผลงานที่ออกไป (Work Out) 3) ตระหนักในด้านรู้ขีด จำกัดของตนเอง (Know Your Limits) 
4) ตระหนักในด้านการปฏิบัติงานการประเมินตนเอง (Practice Self-assessment) 5) ตระหนักใน
ด้านความผิดพลาดซึ่งต้องไม่ให้อีก (Don't Make the Same Mistake Twice) 

2.4.1.3  Frisina (2014) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำและจริยธรรมในสถาบันการทหาร
ของสหรัฐอเมริกาที ่ West Point, New York, Uniformed Services มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพและ School of Medicine, Bethesda, Maryland และกองทัพสหรัฐอเมริกา Academy of 
Health Sciences, ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส ได้กล่าวถึงความตระหนักในตนเอง : พื้นฐานสมรรถนะ
ของผู ้นำที ่มีอิทธิพล (Self-awareness : The Basic Competency of the Influential Leader) 
1) ความตระหนักในด้านการควบคุม (Self-awareness : Volitional) 2) ความตระหนักในด้านที่
เกี ่ยวกับจิตใจ (Self-awareness : Mental) 3) ความตระหนักในด้านอารมณ์ (Self-awareness : 
Emotional) 4) ความตระหน ักในด ้านการร ่วมม ือและความส ัมพ ันธ ์  ( Collaboration and 
Connection) 

2.4.1.4  Ingram (2015) อาจารย์ The Darla Moore School of Business University 
of South Carolina-Columbia ได้กล่าวถึงการสร้างความตระหนักในตนเอง : สามองค์ประกอบที่
จำเป ็นเพื ่อช ีว ิตช ีว ิตให ้เต ็มศ ักยภาพของคุณ (Creating Self-awareness : Three Essential 
Elements to Living Life to Your Full Potential) 1) เข ้าใจอารมณ์ของตนเอง (Understand 
Your Emotion) 2) ไว้วางใจสัญชาตญาณของตนเอง (Trust Your Intuition) 3) รู้จุดแข็งและจุดอ่อน
ของตนเอง (Know Your Strengths and Weaknesses) 

2.4.1.5  Hassan, Robani & Bokhari (2015) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความตระหนัก
ในตนเองสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของครู (Elements of Self-awareness Reflecting Teachers’ 
Emotional) 1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 2) การประเมินตนเอง (Self-
assessment) 3) ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) 4) เจตจำนง (Intent) 
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2.4.1.6  Gilst (2015) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นำที่ตระหนักในตนเอง (Characteristics 
of Self-aware Leaders) 1) ผู้นำที่ตระหนักในตนเองจะเข้าใจผลกระทบทางอารมณ์ของพวกเขากับ
คนอื่น ๆ (Understand Their Emotional Impact on Others) 2) ผู้นำที่ตระหนักในตนเองจะรับรู้
จุดอ่อนของพวกเขา (Recognize Their Weaknesses) 3) ผู้นำที่ตระหนักในตนเองจะนำจุดแข็งของ
พวกเขา (Lead With Their Strengths) 4) ผู ้นำที ่ตระหนักในตนเองจะรับรู ้ถึงขีดจำกัด (Know 
Their Limits) 

2.4.1.7  Shirey (2015) ผู้เชี ่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการเป็นผู้นำด้านการพยาบาล
และการบริหารจัดการ ได้กล่าวถึง การเพิ่มความตระหนักของตนเองเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริง 
(Enhance Your Self-awareness to be an Authentic Leader) ดังนี ้ 1) การเสริมสร ้างความ
ตระหนักในตนเอง (Enhancing Self-awareness) 2) สำรวจจุดแข็งส่วนบุคคลและข้อบกพร่องที่
ร้ายแรง (Explore Personal Strengths and Fatal Flaws) 3) เข้าใจข้อ จำกัด ของตนเองและคน
อื่น ๆ และต้องชมเชยตนเองและทีมงาน (Understand Your Limitations and Seek Others to 
Complement You and the Team) 4) ตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ (Examine Emotional 
Intelligence) 5) สังเกตตัวเองและหุ ้นส ่วนที ่ม ีส ่วนร่วม (Observe Yourself and Engage an 
Observational Partner) 6) สร้างตารางเวลาสำหรับการสะท้อนในชีวิตประจำวัน (Create Down 
Time for Daily Reflection) 7) ขุดลึกเพื ่อทำความเข ้าใจ (Dig Deep to Gain Insight) 8) เก็บ
บันทึก (Keep a Reflective Journal) 

2.4.1.8  Stine (2016) ที ่ปรึกษาอิสระครูและผู ้เชี ่ยวชาญในการพัฒนาผู ้บริหารและ
โปรแกรมมือ อาชีพระดับโลก ได้กล่าวถึง วิธีการตระหนักในการเป็นผู ้จัดการที ่ดี (How Self-
awareness Makes You a Better Manager) 1) ศ ึกษาจากกรณีขนาดเล ็ก (A Case Study in 
Miniature) 2) ค้นหาช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ (Find the Learning Moments) 3) ปรับตัวให้เข้ากับ
ตัวเอง (Be Attuned to Yourself) 4) จุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Weaknesses) 

2.4.1.9  Spitzley (2016) หัวหน้าฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาคอเมริกา มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐ Amway Grand Valley รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง 4 มิติของความตระหนักใน
ตนเอง (The 4 Dimensions of Self-awareness You Didn't Know About) 1) ความตระหนักใน
สิ ่งที ่คนอื ่นพูดและคิดเกี ่ยวกับคุณ (Awareness of What Others Say and Think About You) 
2) ความตระหนักในความคิดและความรู้สึกที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเอง (Awareness of the Thoughts 
and Feelings You Have about Yourself) 3) ความตระหนักในการที ่เป็นจริง (Awareness of 
Who You Really Are) 4) ตระหนักการรับรู้ของผู้ที ่ต้องการที่จะเป็น (Awareness of Who You 
Want to Become) 

2.4.1.10  Cohen (n.d.) นักจิตวิทยาคลินิก ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของการรับรู้ด้วย
ตนเอง (Key Aspects of Self-awareness) 1) การรับรู้ของตนเอง (Awareness of Self) 2) การ
รับรู้ของความหมาย (Awareness of Meaning) 3) ความตระหนักของแรงจูงใจ (Awareness of 
Motives) 4) การรับรู้ของวัตถุประสงค์ (Awareness of Purpose) 5) การรับรู้ของประวัติศาสตร์ 
(Awareness of History) 6) การรับรู้ของวาทกรรม (Awareness of Discourse) 7) ความตระหนัก
ในคุณค่าและความเชื่อที่สืบทอดมา (Awareness of inherited Values and Beliefs) 8) การรับรู้
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ของคนอ่ืน ๆ (Awareness of Others) 9) ความตระหนักถ ึงผลกระทบของผ ู ้อ ื ่นก ับตนเอง 
(Awareness of Others’ Impact on Me) 10) การให้ความรู้ของตัวเองในความสัมพันธ์กับโลกกว้าง 
(Awareness of Myself in Relation to the Wider World) 11) การรับรู้ของภาษา (Awareness 
of Language) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “ตระหนักในตนเอง” ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบ
บางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การนำเอาองค์ประกอบแสดง
ในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกำหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่
เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุม
องค์ประกอบอื่นท่ีใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้1) ตระหนักในด้านอารมณ์ 2) ตระหนักในด้านอารมณ์ 3) ให้ความรับรู้ด้านอารมณ์ 
4) ตระหนักถึงผลกระทบด้านอารมณ์ 5) ตรวจสอบความลาดทางอารมณ์ 
 2.  มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  
1) รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 2) สำรวจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 3) รู้จุดอ่อน 4) จุดอ่อน
และจุดแข็ง 5) ตระหนักในด้านความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 3.  รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) 
รับรู้ขีดจำกัดของตนเอง 2) รับรู้ขีดจำกัด 3) รู้ขีดจำกัดของตนเอง 4) รับรู้ตนเอง 5) ตระหนักในด้านที่
เป็นจริง 

จากการกำหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้
นำมาแสดงในตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกำหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.4.1.1-2.4.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที ่2.2  สังเคราะห์องค์ประกอบของ ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
 

องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง 
(Self-awareness) 

2.4
.1.

1 

2.4
.1.

2 
2.3

41
.3 

2.4
.1.

4 
2.4

.1.
5 

2.4
.1.

6 
2.4

.1.
7 

2.4
.1.

8 
2.4

.1.
9 

2.4
.1.

10
 

รว
ม 

1.  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    5 
2.  มีการประเมินตนเอง (Self-assessment)  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓   5 
3.  รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation)  ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ 5 
4.  ตระหน ักในด ้ านผลกระทบ (Be Aware of the 
Impact) 

 ✓       ✓ ✓ 3 

5.  ตระหนักด้านความคิด (Awareness of Thought)    ✓   ✓  ✓  3 
6.  ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)   ✓  ✓      2 
7.  ความแตกต่างท่ีหลากหลาย (Difference) ✓      ✓    2 
8.  ตระหนักด้านสถานการณ์ (Situational Awareness) ✓       ✓   2 
9.  ตระหนักด้านจิตใจ (Mental Awareness) ✓  ✓        2 
10.  ตระหนักด้านผลกระทบที ่ตามมา (Be Aware of 
the Consequences.) 

 ✓       ✓ ✓ 2 

11.  การประเมินตนเอง (Self-evaluation)  ✓   ✓      2 
12.  ตระหนักด้านการให้ความร่วมมือ (Be Aware of 
the Cooperation) 

  ✓       ✓ 2 

13.  รับรู้ประวัติศาสตร์ (Perceive History)          ✓ 1 
14.  แยกแยะ (Digest) ✓          1 
15.  ตระหนักด้านความคงทน (Awareness of Durability) ✓          1 
16.  ด้านเจตจำนง (Intention)     ✓      1 
17.  สร้างตารางเวลา (Create a Schedule)       ✓    1 
18.  เจาะลึกเพื่อความเข้าใจ (Deep into 
Understanding) 

      ✓    1 

19.  ตระหนักในการรับรู้ที่ต้องการจะเป็น (Be Aware of 
the Perceived Need) 

        ✓  1 

20.  ตระหนักด้านการจูงใจ (Be Aware of Incentives)          ✓ 1 
21.  ตระหนักด้านคุณค่าและความเชื ่อ (Be Aware of 
Values and Beliefs) 

         ✓ 1 

22.  ตระหนักด้านภาษา (Language Awareness)          ✓ 1 
23.  ค้นหาช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ (Find the Time to 
Learn) 

        ✓  1 

24.  ศึกษาจากกรณีขนาดเล็ก (Study of Small Cases)         ✓  1 
25.  เก็บบันทึก (Save the Record)       ✓    1 

รวม 5 5 4 3 4 3 8 4 5 8 46 
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 จากตารางที ่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “ตระหนักในตนเอง” พบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน 25 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Concept Framework) ในครั้งนี้จำนวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
 องค์ประกอบที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
 องค์ประกอบที่ 3 รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง ได้ดัง

ภาพที ่2.2 
 
 

 
ภาพที ่2.2  โมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง 
 

 จากภาพที ่2.2 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 1) ความตระหนัก
ทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 2) มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 3) รู้ข้อจำกัด
ของตนเอง (Self-limitation) ในลำดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการกำหนดเป็นตัว
บ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.4.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความตระหนักทางอารมณ์  (Emotional 
Awareness) 

Hein (2004) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง การรับรู้ในขณะที่รู้สึกตัวซึ่ง
รวมถึงความสามารถในการรู ้สึกด้วยคำพูดที ่เฉพาะเจาะจง รวมถึงความสามารถในการทำนาย
ความรู้สึกของตนเองที่จะเกิดข้ึนในอนาคตของตนเองได้ 

Therapy (2016) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้และให้ความรู้สึกไม่เพียง แต่อารมณ์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

ความตระหนักทางอารมณ์ 
(Emotional Awareness) 

มีการประเมินตนเอง 
(Self-assessment) 

รู้ข้อจำกัดของตนเอง 
(Self-limitation) 

ตระหนักในตนเอง 
(Self-awareness) 
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Radwan (2017) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง การตระหนักถึงอารมณ์
ของตนเอง รู้ว่าทำไมรู้สึกดีหรือไม่ดีหรือรู้สึกถึงอารมณ์อ่ืนรู้ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถทำได้หรือไม่ได้บ้าง 

Goleman (2017) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถในการ
ทำความเข้าใจอารมณ์และผลกระทบของตัวเองต่อประสิทธิภาพการทำงาน รับรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของ
ตนเองตลอดจนสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของการทำงานและ
เป้าหมายขององค์กร 

Economictimes (2018) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของ
คนอ่ืนด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืนด้วย 

จากนิยามของความตระหนักทางอารมณ์ ตามทัศนะของบุคคลต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของ ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) เพ่ือ
การวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
และเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจนผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และ
สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของการทำงานและเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังนี้ 1)  ความสามารถในการ
จัดการและควบคุมอารมณ์ 2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง 3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที ่มี
ประสิทธิภาพต่อการทำงาน 4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของการ
ทำงาน 

 2.4.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
Warley (n.d) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง เรื่องเก่ียวกับการมุ่งความสนใจไป

ที่ตัวเอง เป็นความสามารถในการสังเกตความรู้สึกทางกายภาพและนิสัยพฤติกรรมและความคิดของ
ตนเองตลอดถึงการตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืน 

อรนุช  ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง กระบวนการประเมิน
หรือการตัดสินใจของผู้เรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ 
เพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดีขึ้น 

Jansa (2010) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง 
และจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่าง
ไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเอง 

MissConsult.com (2015) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจตนเองใน
ความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่ งที่กระตุ้นทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ 

ยุรพร  ศุทธรัตน์ (2542) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้เข้าใจอารมณ์ ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของตนเองอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่รู้จักตนเอง
เป็นอย่างดีจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คนที่รู้จักตนเองเป็นอย่างดีย่อมเข้าใจถึงผลกระทบ
ของอารมณ์ของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน และต่อการปฏิบัติงาน 
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เรียม  ศรีทอง (2542) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การสำรวจตรวจสอบ
พฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง พิจารณาผลที่เกิดข้ึน อาจขอรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน หรือการ
สำรวจด้วยตนเอง 

ศุภรัตน์  เอกอัศวิน (2544) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การรู้ข้อดี ข้อด้อย 
ความเป็นตัวเอง 

มนัส  บุญประกอบ และสาลิกา  เมธนาวิน (2544) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่า
หมายถึง เป็นทักษะภายในของตนเอง เป็นการหยั่งรู้ความเป็นไปได้ของตนเอง มองตนเองภายในได้ 
วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเอง มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง ในขณะนั้นได้ รู้วา
กำลังอยู่ในอารมณ์ใด และรู้สาเหตุของการเกิดอารมณ์นั้น รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองมีความมั่นใจใน
คุณคา่ และความสามารถของตนเอง 

จากนิยามของการประเมินตนเอง ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการประเมินตนเอง (Self-assessment) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ดังนี ้ว่า 
หมายถึง ความสำนึก ซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ 
เกิดการรับรู้และการตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืนแล้วมีการประเมินค่า รู้ข้อดี 
ข้อด้อยของตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลำเอียง โดยพิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้อื่น หรือการสำรวจด้วยตนเอง มีความมันใจในคุณค่า และความสามารถของตนเอง ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด ดังนี้ 1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้าน
ของตัวเองกับคนอื่น 2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้อื่น 4) มีความมั่นใจในคุณค่า และความสามารถของตนเอง 
 2.4.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของรู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

Somov (2011) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึงการกำหนดตัวเองคือการจำกัด
ความเข้าใจของคุณเอง การกำหนดตัวคุณเองคือการใส่ตัวเองลงในหมวดหมู่นี้หรือว่า เพื่อกำหนด
ตัวเองคือการจบความเข้าใจของคุณเอง การกำหนดตัวเองคือการยุติความอยากรู้ของคุณเกี่ยวกับตัว
คุณเอง 

OKnation (2551) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การรู้จักขีดความสามารถ
ของตัวเรา รู้ข้อจำกัดของตัวเองเรา อะไรที่ทำได้ อะไรที่เกินฝัน การรู้จักตนทำให้เราเข้าใจผู้อ่ืนได้มาก
ขึ้น เราจะพบว่ามีบางเรื่องที่เราคล้ายคนอื่น และมีอีกหลายเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด 
ความเชื่อ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างกัน 
เมื่อเราได้เข้าใจปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อื ่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สันติ  สิลัยรัตน์ (2559) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ต้องฝืนใจหรือไม่สะดวกใจ เช่น การให้ข้อมูลบางอย่างที่ควรต้องเก็บเป็นความลับ 
ทำงานให้ผู้อื่นทั้งที่ไม่รู้สึกอยากทำ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวหรือหยาบคายเป็นต้น 

Furnham (2015) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองถูกกำหนดให้เป็นการประเมินและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถและความชอบ
ของคุณและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและผลกระทบของตนเองต่อผู้อ่ืน 
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MissConsult.com (2015) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจตนเองใน
ความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ เรียกว่า เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตนเอง ที่ไม่ใช่เพียง การ
รู้ว่าตนเองเป็นใคร เก่งอะไร แต่ หากหมายถึง การพัฒนาการของตนเอง ความเป็นมาของตนเอง สิ่งที่
ทำให้ตนเองแตกต่าง หรือ ไม่เหมือน คนอ่ืน อย่างไร 

Warmerdam (2014) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การรับรู้ที ่ชัดเจนของ
บุคลิกภาพของคุณรวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนความคิดความเชื่อแรงจูงใจและอารมณ์ การรับรู้ด้วยตนเอง
ช่วยให้คุณเข้าใจคนอ่ืน ๆ ว่าพวกเขามองเห็นทัศนคติและคำตอบของคุณต่อพวกเขาในช่วงเวลาใดการ
รับรู้ด้วยตนเองคือขั้นตอนแรกในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการและควบคุมชีวิตของคุณ ที่คุณมุ่งเน้นความ
สนใจของคุณกำหนดอารมณ์ปฏิกิริยาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคุณมีการรับรู้ด้วยตนเองช่วยให้
คุณสามารถดูว่าความคิดและอารมณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์
พฤติกรรมและบุคลิกภาพเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ จนกว่าคุณจะทราบในช่วงเวลา
ของความคิดอารมณ์คำพูดและพฤติกรรมคุณจะมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตของคุณ 

Collins (2016) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการรับรู้ถึง
ความรู้สึกพฤติกรรมและลักษณะของคุณเองเพื่อทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ทางกายภาพและทาง
อารมณ์ ในระดับพ้ืนฐานการเข้าใจว่าคุณเป็นองค์กรที่แยกจากผู้อ่ืน ในแง่กว้างคำถาม คือ ฉันเป็นใคร
ฉันต้องการอะไรฉันคิดอย่างไรและฉันรู้สึกอย่างไร (ทางร่างกายและอารมณ์) 

Goleman (2017) ให้นิยามรู้ข้อจำกัดของตัวเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการจดจำ
อารมณ์ของคุณและรู้ถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของคุณ การรับรู้อารมณ์ที่คุณได้รับเข้าใจความรู้สึกที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณคิดและทำเป็นผล 

Campbell, Gautam, Mohapel & Olsen (2017) ให้น ิยามรู ้ข ้อจำกัดของตัวเอง ว่า
หมายถึง การมีความรู้สึกที่ชัดเจนในสิ่งที่สามารถทำได้และความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรม
ของตนเอง 

จากนิยามของรู้ข้อจำกัดในตัวเอง ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของรู้ข้อจำกัดในตัวเอง (Self-limitation) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง 
การเข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่
ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ โดยการสำรวจตรวจสอบตนเอง
อย่างแท้จริงในส่วนประกอบต่าง ๆ ของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างกับคนอื่น รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจำกัดของตัวเองเรา อะไรที่ทำได้ อะไรที่เกิน
ฝัน มีความใส่ใจตัวเอง เพื่อที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิดและ
ความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง  
ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) เข้าใจตนเองในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ ์ความชอบ ความไม่ชอบ 2) ข้อจำกัดของตัวเองเรา 
อะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ 3) สำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 4) รู้จักขีดความสามารถของ
ตัวเอง 5) เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 
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จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของตระหนักในตนเอง ตามทัศนะของ
บุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของตระหนักใน
ตนเอง เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.3  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบตระหนักในตนเอง 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ตัวบ่งชี้ 
ความตระหนัก
ทางอารมณ์ 
(Emotional 
Awareness) 

ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจน
ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อ
วัตถุประสงค์ความสำเร็จของการทำงานและเป้าหมาย
ขององค์กร 

1) ความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมอารมณ์ 

2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง 
3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์ตัวเอง

ที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน 
4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อ

วัตถุประสงค์ความสำเร็จของการ
ทำงาน 

มีการประเมิน
ตนเอง (Self-
assessment) 

ความสำนึก ซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก 
ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ เกิดการรับรู้และ
การตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อื่นแล้วมีการประเมินค่า รู ้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลำเอียง โดยพิจารณา
ผลที่เกิดขึ ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื ่น หรือการ
สำรวจด ้วยตนเอง ม ีความม ันใจในค ุณค ่า และ
ความสามารถของตนเอง 

1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุก
ด้านของตัวเองกับคนอื่น 
2) ประเมินค่า รู ้ข้อดี ข้อด้อยของ
ตนเอง 
3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้อื่น 
4) ม ีความม ั ่นใจในค ุณค่า และ
ความสามารถของตนเอง 

รู้ข้อจำกัดใน
ตัวเอง (Self-
limitation) 

การเข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่
กระตุ ้นทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงทางนิสัย ความ
ต้องการ โดยการสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง
ในส่วนประกอบต่าง ๆ ของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิด
ความแตกต่าง หรือทำให้เกิดความแตกต่างกับคนอื่น 
รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจำกัดของตัวเอง
เรา อะไรที่ทำได้ อะไรที่เกินฝัน มีความใส่ใจตัวเอง 
เพื่อที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่ง
เป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายาม
ในมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาด
ของตนเอง 

1) เ ข ้ า ใ จตน เอ ง ในด ้ านความ
ต ้ อ ง ก า ร  ค ว า ม ป ร า ร ถ น า 
พฤต ิ ก ร ร ม  น ิ ส ั ย  อ า รมณ์  
ความชอบ ความไม่ชอบ 

2) ข้อจำกัดของตัวเองเรา อะไรที่ทำ
ได้ อะไรที่ทำไม่ได้ 

3) สำรวจตรวจสอบตนเองอย่าง
แท้จริง 

4) รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง  
5) เรียนรู ้จากความผิดพลาดของ

ตนเอง 
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2.5  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของมีความมุ่งมั่น (Commitment) 
 2.5.1  องค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน (Commitment) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 
แหล่ง มีดังนี้ 

 2.5.1.1  Brown (2001) ดำรงตำแหน่งทางด้านจิตวิทยาองค์กรจากมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ชิคาโกและปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาจาก Loyola University รัฐซิคาโก 
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง 7 ลักษณะของคนที่มุ ่งมั ่น (Top 7 Characteristics of Committed 
People) ดังนี้ 1) สร้างพันธะผูกพัน (Make Commitments) 2) เชื่อว่าตัวเองสามารถปฏิบัติพันธะ
ผูกพันนั้นสำเร็จ (Believe They Can Fulfill Their Commitments) 3) พูดในสิ่งที่เขาจะทำเพ่ือเกิด
ความมุ ่งมั ่น (Say What They are Committed To) 4) มีการลงทุนในพันธะผูกพัน ( Invest in 
Their Commitments) 5) มุ ่งมั ่นทำในสิ ่งที ่ เป ็นจริง (Realistic about Their Commitments) 
6) สร้างสัญญาผูกมัดในพันธะผูกพัน (Form a Bond with Their Commitments) 7) มีความ
หลงใหลในพันธะของตนเอง (Passionate about Their Commitments) 

 2.5.1.2  Zwilling (2011) ผู้ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการพัฒนา
แผนธุรกิจ ได้กล่าวถึงเจ็ดลักษณะผู้ประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่น (The Seven Characteristics of 
a Committed Entrepreneur) ดังนี ้ 1) มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ (Actively Seeks 
Leadership and Responsibility) 2)  ม ีความทะเยอทะยานและความม ั ่ น ใจ  ( Successful 
Entrepreneurs are Generally Ambitious and Confident in Their Abilities) 3) จำเป็นต้องใช้
ข้อเสนอแนะในเชิงบวก (Minimum Positive Feedback Required) 4) ไม่คิดว่าชีวิตทางสังคมไม่ได้
เป็นความสำคัญสูงสุด (Social Life Is Not the Highest Priority) 5) มีความสบายในชั ่วโมงการ
ทำงานที่คาดเดาไม่ได้ (Comfortable With Unpredictable Working Hours) 6) ถือว่าวันหยุดคือ
วันชะงัก (Vacation is an Interruption) 7) ไม่คิดเรื่องเกษียณอายุ (Hasn’t Even Thought about 
Retirement) 

 2.5.1.3  Rae (2012) ได้กล่าวถึงผ ู ้นำที ่ม ีความมุ ่งม ั ่นเป ็นกุญแจสำคัญแห่งการ
เปลี ่ยนแปลง (A Committed Leader : The Key Ingredient In any Recipe for Change) ดังนี้ 
1) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ (Establish Relationships Based on Confidence and 
Trust) 2) มีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น (A Passion for Making a 
Difference) 3) มีทัศนคติที่ดีกับการทำงาน (A Good Attitude) 

 2.5.1.4  Porta (2012) ได้กล่าวถึง 3 ลักษณะของผู้นำที่มุ่งมั่น (3 Characteristics of 
a Committed Leader) ดังนี้ 1) รักและศรัทธาในงานที่ทำ (Work of Faith) 2) รักในงาน (Labour 
of Love) 3) มีความอดทนเพ่ือความหวัง (Patience of Hope) 

2.5.1.5  Folkman (2013) วิทยากร ผู ้จ ัดประชุม ที ่ปรึกษาให้กับองค์กรที ่ประสบ
ความสำเร็จและนักวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน The Wall Street Journal ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้นำ 9 
อันดับแรกที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน (Top 9 Leadership Behaviors That Drive Employee 
Commitment) ดังนี้ 1) สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นให้กับคนอื ่น ๆ (Inspire and Motivate 
Others) 2) เป็นผู้ผลักดันสู่ผลลัพธ์ (Driving for Result) 3) มีความมุ่งมั่นจะมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ 
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(Strategic Perspective) 4) ส่งเสริมความร่วมมือ (Collaboration) 5) เดินพูดคุย (Walk the Talk) 
6) สามารถทำให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) 7) พัฒนาและสนับสนุนด้านอื ่น ๆ (Develops and 
Supports Others) 8) สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น (Building Relationships) 9) มีความกล้าหาญ 
(Courage) 

 2.5.1.6  Godin (2014) นักเขียนในนิตยสาร  Fast Company ผู ้ก ่อตั ้ง Squidoo 
เว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าเว็บเฉพาะบุคคลได้ง่าย ได้กล่าวถึงห้าลักษณะผู้ที่มีความมุ่งมั่น
อย ่ า งส ู ง  (Five Traits of Highly Committed People) ด ั งน ี ้  1 )  ไม ่ สน ใจก ั บการ โต ้ แย้ ง 
(Controversial) 2) มีความซื่อสัตย์ในตนเอง (Loyal) 3) มีความฝันอยู่ที่เป้าหมาย (Dreamers of 
Goals) 4) ทำงานที่หนักและยากออกมาจากนิสัยและออกจากความจงรักภักดี (Tough) 5) มีความสุข
พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า (Happy) 

 2.5.1.7  Herring (2015) ได ้กล ่าวถ ึง 7 ล ักษณะของความม ุ ่ งม ั ่นท ี ่แท ้จร ิ ง  (7 
Characteristics of an Unmistakable Commitment) ดังนี้ 1) กำหนดการเดินทางอย่างมีชีวิตชีวา 
(Determine to Walk in the Holy Spirit) 2) มีความเฉียบขาด (Be Decisive) 3) มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต ่อเนื ่อง (Constantly Tell Yourself) 4)กำหนดวิส ัยทัศน์อย ่างชัดเจน (Clearly 
Defined Vision) 5) มีความยืนหยัดตั้งมั่น (Tenacity) 6) มีการปรับตัว (Be Adaptable) 7) มองว่า
การพ่ายแพ้เป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Setbacks are Just That) 

 2.5.1.8  Guest (2015) ได้กล่าวถึง 5 ลักษณะของผู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ีความมุ ่งมั่น 
(5 Characteristics of a Committed Employee) ด ังน ี ้  1) ม ีความกระหายในความท้าทาย 
(Appetite for New Challenges) 2) แก ้ป ัญหาทางท ัศนคต ิของตนเอง (Problem-Solving 
Attitude) 3) มีความเต็มใจที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย (Willingness to Lead) 4) มีความพึง
พอใจในอาชีพ (Job and Career Satisfaction) 5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น (Greater 
Performance) 

 2.5.1.9  Startups (2015) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น (The 
Essential Characteristics of Committed Entrepreneurs) ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้ประกอบการที่
มีความมุ่งมั ่นจะมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Committed Entrepreneurs Know Their 
Main Priorities) 2) จะมีความรับผิดชอบ (Committed Entrepreneurs Take Responsibility) 
3) พร้อมที ่จะรับความเสี ่ยง (Committed Entrepreneurs Take Risks) 4) มุ ่งเน้นที ่จะบรรลุยัง
เป้าหมาย (Committed Entrepreneurs Achieve Their Goals) 5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Committed 
Entrepreneurs Have Vision) 

 2.5.1.10  Suttle (2016) ได้กล่าวถึงคุณภาพของคนที่มีความมุ่งมั่น (Qualities of a 
Committed Employee) ดังนี้ 1) ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ( Cooperative) 2) มีจรรยาบรรณในการ
ทำงานที่แข็งแกร่ง (Strong Work Ethic) 3) มุ่งเน้นผลงาน (Results Oriented) 4) มีลักษณะความ
เป็นผู้นำ (Leader) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์กำหนดองค์ประกอบของ “มีความมุ่งมั่น” 10 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การนำเอา
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องค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้ว ิจัยจึงกำหนดชื ่อองค์ประกอบที ่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ ใช้ชื ่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื ่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีเป้าหมาย (Goal) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มุ่งเน้นไปยังเป้าหมาย 
2) มีความฝันอยู่ที่เป้าหมาย 3) ผลักดันไปสู่ผลลัพธ์ 4) มุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย 5) มุ่งมั่นในสิ่ง
ที่เป็นจริง 6) มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ 7) อดทนเพ่ือไปยังเป้าหมาย 

2. มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
1) มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 2) มีข้อเสนอแนะในเชิงบวก 3) สร้างสัมพันธ์ในเชิงบวก 4) มุ่งมั่นที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 5) กำหนดการทำงานอย่างมีชีวิตชีวา 

3. มีความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 
1) ศรัทธาในงานที่ทำ 2) หลงใหลและชื่นชอบในภาระผูกพันของตนเอง 3) มีความหลงใหลมีความ
ปรารถนาอย่างต่อเนื่อง 4) มีความพึงพอใจในอาชีพ 5) มีความภักดีต่องานที่ทำ 

จากการกำหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัย
ได้นำมาแสดงในตารางสังเคราะห์ 5 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกำหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.5.1.1-2.5.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.4  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความมุ่งมั่น” (Commitment) 
 

องค์ประกอบของมีความมุ่งมั่น 

2.5
.1.

1 

2.5
.1.

2 

2.5
.1.

3 

2.5
.1.

4 

2.5
.1.

5 

2.5
.1.

6 

2.5
.1.

7 

2.5
.1.

8 

2.5
.1.

9 

2.5
.1.

10
 

รว
ม 

1.  มีเป้าหมาย (Goal) ✓  ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ 6 
2.  มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   6 
3.  ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) ✓  ✓ ✓  ✓  ✓   5 
4.  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  ✓ ✓ ✓     ✓  4 
5.  สร้างพันธะผูกพัน (Bonding) ✓  ✓  ✓      3 
6.  มีจรรยาบรรณในการทำงาน (Ethics) ✓         ✓ 2 
7.  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Development) 
    ✓  ✓    2 

8.  มีความกล้าหาญ (Courage)     ✓    ✓  2 
9.  ก้าวไปข้างหน้า (Step Forward)     ✓ ✓     2 
10.  ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน (Promote 

Collaboration) 
    ✓     ✓ 2 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมีความมุ่งมั่น 

2.5
.1.
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2.5
.1.
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2.5
.1.

3 

2.5
.1.
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2.5
.1.

5 

2.5
.1.
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2.5
.1.
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2.5
.1.

8 

2.5
.1.

9 

2.5
.1.

10
 

รว
ม 

11.  มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน (Clear Vision)       ✓  ✓  2 
12.  มีลักษณะของผู้นำ (Characteristics of 

Leaders) 
         ✓ 1 

13.  การพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่ช่ัวคราว (Defeat is 
Temporary) 

      ✓    1 

14.  มีการปรับตัว (Adaptation)       ✓    1 
15.  มีความเฉียบขาด (Be Decisive)       ✓    1 
16.  จัดลำดับความสำคญัในการทำงาน 

(Prioritize Work) 
        ✓  1 

17.  กระหายในความท้าทาย (Thirst for 
Challenge) 

       ✓   1 

18.  มีความซื่อสัตย์ในตนเอง (Self-esteem)      ✓     1 
19.  ไม่สนใจการโต้แย้ง (Ignore Arguments)      ✓     1 
20.  วันหยุดคือวันท่ีขัดขวาง (The Holiday is 

a day of Hindrance) 
 ✓         1 

21.  ไม่คิดเรื่องเกษียณ (Do not Think 
about Retirement) 

 ✓         1 

22.  มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา (Commitment 
to the Problem) 

       ✓   1 

23.  สร้างแรงบันดาลใจและกระตุน้ให้คนอ่ืน 
(Inspire) 

    ✓      1 

24.  มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Perspective) 

    ✓      1 

25.  ทะเยอทะยานและมั่นใจ (Ambitious 
and Confident) 

 ✓         1 

26.  ชีวิตทางสังคมไม่ไดเ้ป็นความสำคัญสูงสุด 
(Social Life is not the Highest Priority) 

 ✓         1 

27.  มีความสบายในช่ัวโมงการทำงาน
(Comfortable Working Hours) 

 ✓         1 

28.  ลงทุนในพันธะผูกพัน (Invest in Bondage) ✓          1 
29.  ปฏิบัติพันธะผูกพันนั่นจนสำเร็จ 

(Commitment to that Commitment) 
✓          1 

รวม 6 7 5 3 9 5 6 4 5 4 54 
 

 จากตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความมุ่งมั่น” พบว่ามีองค์ประกอบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน 29 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจ ัยใช้
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หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย (Concept Framework) ในครั้งนี้จำนวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 มีเป้าหมาย (Goal) 
  องค์ประกอบที่ 2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
  องค์ประกอบที่ 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
  องค์ประกอบที่ 4 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น ได้ ดัง

ภาพที่ 2.3 
 

 

 
ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น 
 

 จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มี
เป้าหมาย (Goal) 2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to 
Work) 4) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ในลำดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานเพ่ือกำหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการ
กำหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  

มีเป้าหมาย 
(Goal) 

มีทัศนคติเชิงบวก 
(Positive Attitude) 

ความภักดีต่องาน 
(Loyalty to work) 

มีความมุ่งม่ัน
(Commitment) 

มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 
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 2.5.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีเป้าหมาย (Goal) 
จิรพัฒน์  จันทะไพร (2012) ให้นิยามมีเป้าหมายว่าหมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการ

ปฏิบัติงานที ่คาดหวังที่องค์กรกำหนด โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบเพื ่อวัด
ความก้าวหน้าของความสำเร็จขององค์กร 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ให้นิยามมีเป้าหมายว่าหมายถึง การกำหนดสิ่งที่
ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์การจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือหมายถึง เป็นการกำหนดภารกิจของ
ธุรกิจในรูปของผลลัพธ์สำคัญที่ต้องการ เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์  
(Objectives) วัตถุประสงค์จะกำหนดขึ้น หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว 

Brecht (1996) กล่าวว่า เป้าหมาย มีความหมายว่าเต็มไปด้วยเป้าประสงค์ ประสงค์ 
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต ช่วยให้คนอยากทำสิ่งที่ดีในชีวิต เป็นความท้า
ทาย เป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ 

Hilger & Hans (1994) นิยามเป้าหมายไว้ว่า แผนการปฏิบัติ เป็นถ้อยแถลง หรือข้อความ
ที่ แสดงความปรารถนา ที่เติมเต็มความจำเป็นที่สำคัญโดยการทำงานต่าง  ๆ ให้สำเร็จที่เรียกว่างาน
ตาม เป้าหมาย 

นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ (2558) กล่าวว่า การกำหนดเป้าหมาย (Goal) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ
ดำเนินชีวิตและการทำงาน เป็นเครื่องชี้ทิศทาง เป็นสาหลักบอกถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าของ
ชีวิตและการทำงาน 

สมชัย  ตั้งพร้อมพันธ์ (2561) กล่าวว่า เป้าหมาย (Goal) คือสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงมา
จากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ ความใฝ่ฝันที่ผู้บริหารสร้างขึ้น แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อ
ฝัน และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จ หากแต่
การกระทำเพื่อมุ่งสู ่เป้าหมายตางหาก จะมีความหมายต่อความสำเร็จที่คาดหวัง หลายองค์กรมี
เป้าหมาย แม้กระทั่งแผนดำเนินงานมากมายแต่ไม่ค่อยบรรลุเมื่อลงมือทำการ (Implement) เหตุ
เพราะว่าขาดการติดตามงาน ไปให้ความสำคัญของเป้าหมายมากกว่าการกระทำ เมื่อถึงปลายปีที่ต้อง
มาทบทวนเป้าหมาย จึงมักพบว่าไปได้ไม่ถึงไหน เป็นได้แค่เป้าที่สวยหรูในการตั้งเป้าหมาย จะต้องระบุ
ชัดเจน (Specific) วัดผลได้ (Measurable) นำไปปฏิบัติได้ (Achievable) เป็นจริงได้ (Realistic) 
และกำหนดเวลาชัดเจน (Time Based) 

จากนิยามของมีเป้าหมาย (Goal) ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีเป้าหมาย (Goal) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง ระดับหรือ
มาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กรกำหนด โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบ
เพ่ือวัดความก้าวหน้าของความสำเร็จขององค์กร เป็นความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
อื่น ๆ ในอนาคต สามารถบรรลุงานตามเป้าหมายได้ด้วยกระบวนการจัดการโดยมีการกำหนดเวลาใน
การปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ 
คือ 1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กรกำหนด  2) แผนงานที่จะนำไปสู่
เป้าหมายอื ่น ๆ ในอนาคต 3) สามารถบรรลุงานตามเป้าหมายได้ด้วยกระบวนการจัดการ 4) 
กำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 
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 2.5.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
Sasson (2018) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึง สภาพจิตใจที่คาดว่าจะได้รับผลที่ดี

และมีความเต็มใจที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ทัศนคตทิี่ดชี่วยให้เห็นความดีในบุคคลอื่นเป็นทัศนคติทางจิตที่
เห็นสิ่งที่ดีและความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเชิงลบและความล้มเหลว ทัศนคติที่ดีคือความคิดท่ีจะช่วยให้
มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส 

Mueller (2017) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึงทัศนคติที่ดีเป็นสภาวะจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ ทัศนคติที่ดีช่วยให้ผู้คน
อยู่ในสถานะที่มองโลกในแง่ดีได้มาก เป็นความเชื่อมั่นในแง่ดีว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตในอนาคต 

Eikenberry (2011) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึง การคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในทางที่ดี รวมถึงการมองโลกในแง่ดี ทัศนคติของบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจและ
เป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานที่สร้างสรรค์ ฉะนั้นผู้นำที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการ
ทำงาน และกระตุ้นผู้อื่นให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

Ventrella (2002) กล่าวว ่า ความคิดเช ิงบวกเกิดพร ้อมกับมนุษย ์ต ั ้ งแต ่ แรกเกิด 
ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์ทำให้ความคิดเชิงบวกลดน้อยลงหรือเก็บซ่อนอยู่ในตัวบุคคลและ
บุคคล จะเกิดความคิดเชิงบวกได้จากการยกระดับความคิด ซึ ่งความคิดเชิงบวกประกอบด้วย
องค์ประกอบ 10 ประการ คือ ความเชื่อ ความยึดมั่นในคุณธรรม ความสำรวมตั้งใจ การมองโลกในแง่
ดี ความกระตือรือร้น ความมุ่งม่ัน ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความอดทนและความสุขุม 

Lopper (2011) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่า หมายถึง การมองโลกในแง่ดีใน
แง่เป็นประโยชน์การมีอารมณ์ที่ดีและมีความมั่นคงทางจิตใจมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้
ประสบผลสำเร็จด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้งมีความเชื่อว่ายังมีสิ่งดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ในปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เสมอ 

Beattie (2008) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่าหมายถึง การมองโลกในแง่ดีการ
มองเห็นสิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตเสมอ การมีความกล้าโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งพยายาม
ไปให้ถึงจุดหมายที่คาดหวังไว้ มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสที่ดี 

เฉลิมชัย  เลิศทวีพรกุล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่าทัศนะคติเชิงบวกนั้นเป็นยิ่งกว่าการมองโลก
ในแง่ดี หากคุณมีความเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณจะพบว่า 
หากจะใช้การได้อย่างสัมฤทธิผลนั้น มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิธีคิดท่ีซื่อตรงและสมผล 2) 
มีสติรับรู้ที่สมบูรณ์ 3) ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกสิ่ง และ 4) สามารถติดตามผลได้ด้วย
การกระทำและตอบสนองอย่างถูกต้อง 

Schuder (2015) กล่าวว่า ทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีชีวิตที่สมหวังและ
สนุก การสร้างทัศนคติที่ดีจะช่วยให้คุณจดจำและสะท้อนอารมณ์ที่ดีขึ้นการใช้เวลากับตัวเองและการ
ปลูกฝังความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทัศนคติเชิงบวก ดังนี้ 1) เข้าใจว่าทัศนคติที่ดี
จะช่วยลดอารมณ์เช ิงลบ  2) ตระหนักถึงความเชื ่อมโยงระหว่างอารมณ์บวกกับสุขภาพกาย 
3) เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์และความสนใจและ 4) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิง
ลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 
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จากนิยามของมีทัศนคติเชิงบวก ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี  มีทัศนคติเชิงบวก (Positive 
Attitude) หมายถึง ความคิดท่ีจะช่วยให้มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส เป็นความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจ สามารถสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื ่อนในการทำงานที่
สร้างสรรค ์และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองโดยสามารถท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
ที่ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น นิยามดังกล่าวเชื่อมโยง
ถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส 2) สร้างแรงดึงดูด
ใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานที่สร้างสรรค์ 3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดี
ขึ้นได้เร็วขึ้น 

 2.5.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
Hoek (2013) ให้นิยามของความภักดีต่องาน ว่าหมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก

ต่อองค์กรถึงการมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายโดยพนักงานจะมีความรู้สึกว่าได้รับการ
ปฏิบัติในการทำงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันพนักงานจะมีความไว้วางใจต่อองค์กร โดยมองว่า
องค์กรใส่ใจในเรื่องการทำงานและใส่ใจในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว โดยคิดว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งสองมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน 

Haden (2012) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึงคุณลักษณะที่พนักงานมีสัมพันธ์
ที่ดีกับองค์กรให้ความเคารพต่อนายจ้างทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองที่แตกต่างกันอย่างซื่อสัตย์ สนับสนุนการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในองค์กร และมีความเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน 

Patterson (2013) ได้กล่าวถึงลักษณะของพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่องานที่ทำซึ่งจะมี
พฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้เขาจะทำงานของเขาอย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในงานของเขาและ
ไมห่ยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในภาระงานที่หนัก 

Shah (2013) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้ที่จงรักภักดีต่องานว่าผู้ที่มีความรักและภักดีต่องานจะมี
ความซื่อสัตย์ในงานที่ทำและมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงาน
และร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม
เพ่ือให้งานมีความราบรื่นมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

Robert A. Baron (1996) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึงความผูกพันต่อองค์กร 
หรือเจตคติต่อองค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่น ศรัทธา รัก
และหวงแหนต่อองค์กรที่ตนเอ็นสมาชิกอยู่ ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่
กับองค์กรในปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 

1.  การยอมรับอย่างสูงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
2.  การเต็มใจที่จะเข้าไปกระทำการใด แทนได้ 
3.  ความปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะคงอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป 
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March & Mannari (1977) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง  ความภักดีต่อ
องค์กร เป็นระดับความมากน้อยของความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือความผูกพันที่มีต่ อหน่วยงานที่ตน
ทำงานอยู่ เป็นการยอมรับเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผลทางบวกต่อ
องค์กร 

Gordon (1999) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กร 

Buchanan (1974) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความรู้สึกผูกพันยึดมั่นกับ
องค์กร และปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป 

Kanter (1971) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความเตม็ใจของบุคคลที่จะดำรง
ไว้ซึ ่งความเป็นสังคม และมีความผูกพันต่อระบบสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ซึ ่งเป็นความสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลกับสังคม 

Hirschman (1970) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความต้องการที่จะอยู่กับ
องค์กรนั้นต่อไป ถึงแม้ผู้นั้นจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกภายในองค์กรก็ตาม 

ศนิกานต์  ศิริศักดิ์ยศ (2548) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง การที่พนักงานใน
องค์กรรู้สึกตนมีความสำคัญ รู้สึกว่าตนพึ่งพิงได้ คาดหวังว่าจะได้การตอบสนองจากองค์กรโดย
พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร 

จากนิยามของ ความภักดีต่องาน ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของความภักดีต่องาน เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี ความภักดีต่องาน (Loyalty 
to Work) หมายถึง การมีบทบาททีส่ำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มีความ
ซื่อสัตย์ในงานที่ทำ และยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง
ตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้  คือ 1) มีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย 2) มี
ความไว้วางใจต่อองค์กร 3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด 4) มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 
5) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ 6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 

 2.5.5  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
Parker (2010) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าลักษณะของผู้ที่มีความกระตือรือร้น

จะแสดงพฤติกรรมดังนี้มีความรักในสิ่งที่ทำ เป็นผู้มีรอยยิ้มและเปี่ยมด้วยความสุข มีความมั่นใจใน
ตัวเอง ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการ
ที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความทุ่มเทในการทำงานสูง มีแผนการสำหรับอนาคต ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ 
และคนที่มีความกระตือรือร้นจะยอมรับสิ่งที่ทำเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี 

Bursey (2011) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นผู้ที่มี 
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการทำงาน แสดงความเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ และแสดงความเป็น
ผู้นำที่โดดเด่น มีความรักและปรารถนาในสิ่งที่ทำ 

Angelou (2012) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าหมายถึงผู้ที่มลีักษณะมีพลังอำนาจ
ที่สื่อถึงคนอื่น มีความอยากรู้อยากเห็น และมีความสนใจ เป็นผู้ที่มีจุดเน้นที่ดี มีอารมณ์ขันในการ
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ทำงาน และจะทำในสิ ่งที ่ร ักและหลงใหลมีความปรารถนาที ่จะช่วยเหลือผู ้อื ่นเพื ่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ 

Bettger (n.d.) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าหมายถึง ความขมีขมัน ความที่มีใจ
ฝักใฝ่เร่งร้อน เร่งรีบ หรือสรุปง่าย ๆ หมายถึงบุคคลที่มีความ Active มีไฟหรือมีพลังในการทำงานอยู่
ในตัวของเขา ตลอดเวลา 

Hill (n.d.) กล่าวว่า ความกระตือรือร้น เป็นภาวะหนึ่งของจิตใจที่กระตุ้นให้คนที่ถูกกระตุ้น
เกิดการปฏิบัติ มันมีบทบาทสำคัญต่อการกระทำ คนที่รู้วิธีกระตุ้นความกระตือรือร้นให้เกิดแก่ตนเอง
และแก่คนอื ่น มักจะเป็นผู ้ที ่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่สามารถสร้างหรือไม่มี “ความ
กระตือรือร้นวิธีสร้างความกระตือรือร้นที่ผู ้นำไหน ๆ ก็สามารถทำมันขึ้นมาแก่ลูกทีมได้ว่าต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) ความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจของผู้นำในสิ่งที่จะพูดเพ่ือกระตุ้นลูกทีม 2) สร้าง
ความเป็นกันเองระหว่างผู้นำและลูกทีมด้วยความจริงใจ 3) ใส่ความรู้สึกเร่าร้อนของความเชื่อนั้นลง
ไปในการนำเสนออย่างมี “จังหวะ” และ “เหมาะสม”และ 4) หลังจากการ “พูด” แล้ว การกระทำ
ของผู้นำจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พูดอย่างต่อเนื่อง อย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังลูกทีม 

ศิริลักษณ์  เบญจภุมริน (2552) กล่าวว่า ความกระตือรือร้น หมายถึง การมีใจฝักใฝ่ เร่ง
ร้อน เร่งรีบ ซึ่งประโยชน์ของการมีความกระตือรือร้น คือ 1) ทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทำงาน
ได้เสร็จทันตามเวลาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2) ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสำเร็จและมี
ความก้าวหน้า 3) เป็นคนขยันขันแข็ง มีความอดทน คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 4) รู้จักใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 5) สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง มีความสุข ความร่าเริงเบิก
บานเป็นที่รักของคนอ่ืน 6) พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อันเกิดประโยชน์สำหรับชีวิต และ 7) ฝึกให้
ตัวเองเป็นคนมีระเบียบวินัย 

สมิต  อาชวนิจกุล (2555) กล่าวว่า คนที่มีความกระตือรือร้น คือ คนที่มีความเพียรนั่นเอง 
เป็นคนที่มีความรักก้าวหน้า และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีที่สุดวิธีที่จะสร้างความกระตือรือร้น ทาง
จิตวิทยาสอนว่าให้คนมีจุดหมายปลายทาง ให้ใฝ่สูงในการทำงานหรือให้ทำงานแข่งขันกับคนอื่นหรือ
แข่งกับเวลา การใฝ่สูงในการทำงาน เขาสอนว่าให้ดูคนที่เก่งกว่าเราหรือตำแหน่งสูงกว่าเราขั้นหนึ่ง 
พยายามไล่ให้ทันเขา การแข่งขันย่อมทำให้เรามีมานะมากกว่าปกติและพยายามทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

WorkVenture.com (2558) กล่าวว่า ความกระตือรือร้นนั้นมีพลังที่สามารถทำให้ผู ้คน
รอบข้างสามารถสัมผัสได้ สำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้านั้น การหาผู้ติดตาม หรือเพ่ือน
ร่วมทีมงานนั้นทำได้โดยง่าย แนวทางช่วยให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอประกอบด้วย 1) รัก
ในสิ่งที่ทำ 2) รู้คุณค่าในสรรพสิ่ง 3) มองโลกในแง่ดี 4) เป็นผู้ริเริ่ม 5) เป็นคนมีเหตุผลและ 6) มีการ
พัฒนาตัวเอง 

จากนิยามของความกระตือรือร้น ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของความกระตือรือร้น เพื ่อการวิจัยในครั ้งนี ้ว ่ามีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็น
ความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความทุ่มเทในการ
ทำงานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับสิ่งที่ทำเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสาร
ที่ดี นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ความคล่องแคล่วว่องไว
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ในการทำงาน 2) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย 3) มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะ
หยุดยั้งในการที่จะบรรลุเป้าหมาย 4) มีความทุ่มเทในการทำงานสูง 5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และ
ยอมรับสิ่งที่ทำเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความมุ่งมั่น (Commitment) ตาม
ทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมี
ความมุ่งม่ัน (Commitment) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีความมุ่งมั่น 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ตัวบ่งชี้ 
มีเป้าหมาย (Goal) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่

คาดหวังที่องค์กรกำหนด โดยยึดเป้าหมาย
เป ็นหล ักสำหร ับเปร ียบเท ียบเพ ื ่อวัด
ความก้าวหน้าของความสำเร็จขององค์กร 
เป็นความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนำไปสู่
เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต สามารถบรรลุ
งานตามเป้าหมายได้ด ้วยกระบวนการ
จัดการโดยมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างชัดเจน 

1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน
ที่คาดหวังที่องค์กรกำหนด 

2) แผนงานท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ใน
อนาคต 

3) สามารถบรรลุงานตามเป้าหมายได้ด้วย
กระบวนการจัดการ 

4) กำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่าง
ชัดเจน 

มีทัศนคติเชิงบวก 
(Positive Attitude) 

ความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและตระหนัก
ถึงโอกาส เป็นความรู ้ส ึกที ่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจ สามารถสร้าง
แรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองโดยสามารถที่จะ
เปลี ่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที ่ดี  สามารถ
ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
เชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส 
2) สร ้ า งแร งด ึ งด ู ด ใจและ เป ็ นพลั ง

ขับเคลื่อนในการทำงานท่ีสร้างสรรค์ 
3) มีความเชื ่อมั ่นในความสามารถของ

ตนเอง 
4) สามารถท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

ที่ด ี
5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 
ความภักดตี่องาน 
(Loyalty to Work) 

การมีบทบาทที ่สำคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการ
ปฏิบ ัต ิหน้าที ่อย ่างด ีท ี ่ส ุดและมีความ
ภาคภูมิใจในงานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะ
ก้าวไปข้างหน้า มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ 
และยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของ
ที่ประชุม 

1) มีบทบาทที ่สำคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร 
3) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดีที่สุด 
4) มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่จะ

เรียนรู้ 
5) มีความซื่อสัตย์ในงานท่ีทำ 
6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่

ประชุม 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 
มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 

ความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน ไม่
เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้า
ทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้ง
ในการที่จะบรรลุเป้าหมาย มีความทุ่มเทใน
การทำงานสูง ชอบที ่จะค้นหาสิ ่งใหม่  ๆ 
และยอมรับสิ่งท่ีทำเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี 

1) ความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 
2) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็น

ความท้าทาย 
3) มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งใน

การที่จะบรรลุเป้าหมาย 
4) มีความทุ่มเทในการทำงานสูง 
5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับ

สิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 
2.6  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของมีความเห็นอกเห็นใจ 

 2.6.1  องค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 11 

แหล่ง มีดังนี้ 
  2.6.1.1  Mayfield (2011) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 

(What are Some Qualities of Compassion) มี 10 ด้าน ดังนี้ 1) หัวใจของคนรับใช้ (Heart of a 
Servant) 2) เอ้ืออาทร (Thoughtfulness) 3) จิตวิญญาณเสียสละ (A Sacrificial Spirit) 4) อ่อนโยน 
(Tenderness) 5) ความสามารถในการฟัง (The Ability to Listen) 6) มีความตั ้งใจ (Intention) 
7) การเอาใจใส่ (Empathy) 8) ความอดทน (Tolerance) 9) เมตตา (Mercy) 

  2.6.1.2  Hall (2012) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (The 
Three Components of Self-compassion) มี 3 ด้าน ดังนี ้ 1) ความมีน้ำใจของตัวเอง (Self-
kindness) ความอ่อนโยนและความเข้าใจกับตัวเอ 2) การรับรู ้ของมนุษยชาติร ่วมกันของเรา 
(Recognition of Our Common Humanity) การจดจำว่ามนุษย์ทุกคนมีความไม่สมบูรณ์ 3) สติ 
(Mindfulness) สัมมาสติคือการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ 

 2.6.1.3  Hannah (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 
(The Three Components of Self-compassion, and How to Live Them) ม ี  3 ด ้ าน  ด ั งนี้  
1) ความเมตตา (Offering Kindness) 2) มีความรู ้สึกในความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกัน (Feeling a 
Sense of Common Humanity Versus Isolation or Alienation from Others) 3) ม ี ส ต ิ แ ล ะ
ตระหน ักถ ึ งความท ุกข ์ส ่ วนบ ุคคล  (Being Mindful and Staying Aware of Your Personal 
Suffering Versus Over Identifying with Negative Feelings) 

 2.6.1.4  Pereira (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassionate Leadership : 7 Traits and Behaviors) มี 7ด้าน ด ังนี้  1) ค ุณลักษณะและ
พฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ จะมุ ่งเน้นไปที ่การเช ื ่อมต่อและความร่วมมือ  (Focused on 
Connection and Collaboration) 2) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมีการ
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่น (Adaptable and Flexible) 3) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอก
เห็นใจจะมีการดูแลตัวเองและมีความสมดุล  (Self-caring and Balanced) 4) คุณลักษณะและ
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พฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะเพิ่มขีดความสามารถ (Empowering, Enabling and Inclusive) 
5) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะโปร่งใสและเปิดเผย (Transparent and Open) 
6) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมีความจริงใจที ่แท้จร ิง  (Genuine and 
Authentic) 7) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมีความกล้าหาญและความมุ่งมั่น  
(Courageous and Committed) 

 2.6.1.5  Riley (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (Two 
Components of Compassion) มี 2 ด้าน ดังนี้ 1) รู ้สึกถึงความทุกข์ทรมานของคนอื่นได้อย่าง
รวดเร็ว (A Sensitivity to Suffering in Yourself and Others) 2) มุ่งมั่นที่จะพยายามที่จะบรรเทา
และป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทรมานนี้ (A Commitment to Try to Alleviate and Prevent This 
Suffering) 

 2.6.1.6  Walker (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 
(3 Compassion) มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ดูแลคนอื่น ๆ (Caring for Others) 2) การดูแลตัวเอง (Caring 
for Self) 3) ดูแลโลก (Caring for the Earth) 

 2.6.1.7  Holmes (2014) ได้กล่าวถึง 8 วิธีที ่จะบอกหากคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจ
อย ่ า ง แท ้ จ ร ิ ง  (8 Ways to Tell If You’re a Truly Compassionate Person) 1) ค ุณ จ ะพบ 
Commonalities กับคนอื่น ๆ (You Find Commonalities with Other People) 2) คุณไม่ได้ให้
ความสำคัญกับเงิน (You Don’t Put Emphasis on Money) 3) ทำหน้าที่ในการเอาใจใส่ (You Act 
on Your Empathy) 4) เป ็นคนที ่ ใจด ี (You’re Kind to Yourself) 5) คุณสอนคนอื ่น ๆ (You 
Teach Others) 6) มีสติ  (You’re Mindful) 7) มีความฉลาดทางอารมณ์ส ูง  (You Have High 
Emotional Intelligence) 8) แสดงความกตัญญู (You Express Gratitude) 

 2.6.1.8  Lifestyle (2014) ได้กล่าวถึงสัญญาณที่แสดงว่ากำลังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจ
อย่างแท้จริง (Signs That You’re Truly a Compassionate Person) ดังนี้ 1) คนที่เห็นอกเห็นใจ
จะมีความซื่อตรง (Conscientiousness) 2) คนที่เห็นอกเห็นใจดูบริบทธรรมชาติของมนุษย์  (Non-
judgmental Nature) 3) คนท ี ่ เห ็นอกเห ็นใจจะเป ็นศ ูนย ์กลางด ้านอารมณ์  (Emotionally 
Centered) 4) คนที่เห็นอกเห็นใจจะมีความรู้สึกของภาพใหญ่ (A Sense of The Bigger Picture) 

 2.6.1.9  Fremont (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion : The Key to Full-time Service) มี 3 ด้าน ดังนี ้ 1) ช่วยเหลือคนที ่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (Helping People Who Can't Help Themselves) 2) สอนให้คนที่จะช่วยเหลือ
ตัวเองได้ (Teaching People to Help Themselves) 3) ช่วยเหลือผู้คนตลอดไป (Helping People 
Eternally) 

 2.6.1.10  Pawlowski (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ 
(3 Components of Self-Compassion) มี 3 ด้าน ดังนี ้ 1) ความเมตตาตัวเอง (Self-kindness) 
2) มีความรู้สึกถึงการเป็นมนุษยชาติร่วมกัน (Common Humanity) 3) สัมมาสติ (Mindfulness) 

 2.6.1.11  Admiral Farragut Academy (2016) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมี
ความเห็นอกเห็นใจ (Lower School Students Show Compassion During) มี 7 ด้าน ดังนี้ 1) 
แสดงออกถึงคำพูดและการกระทำของเรา (Our Words and Actions) 2) (Be Kind Even When 
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Others are Not) 3) ให ้อภ ัยคนอื ่นง ่าย (Forgive Easily) 4) เป ็นมิตรกับคนที ่ต ้องการเพ ื ่อน 
(Friendly to Someone Who Needs a Friend) 5) โอบกอดความแตกต ่ า งทางว ัฒนธรรม
(Embrace Cultural Differences) 6) ช่วยเหลือผู้อื ่นที่ด้อยโอกาส (Help Others Who are Less 
Fortunate) 7) มองหาวิธีการที่จะช่วยผู้อ่ืน (Look For Ways to Help in Our) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความเห็นอกเห็นใจ” 11 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การนำเอา
องค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้ว ิจัยจึงกำหนดชื ่อองค์ประกอบที ่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื ่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื ่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีเมตตา มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีความเมตตา 2) ความเมตตา 
3) ความมีเมตตา 4) รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว 5) ช่วยเหลือผู้อื ่นที ่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

2. ความมีน้ำใจ มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) ความมีน้ำใจ 2) บรรเทา
ความทุกข์และป้องกันทุกข์ให้คนอ่ืน 3) ใจดี 4) ช่วยเหลือผู้อื่น 5) ดูแลคนอ่ืน ๆ 6) ช่วยเหลือผู้อื่น 

3. มีความเอื้ออาทร มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีความเอื้ออาทร 
2) การรับรู้ความเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกัน 3) ความเป็นมนุษย์ 4) ดูบริบทและความเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ 5) มีความรู้สึกความเป็นมนุษย์เหมือนกัน 

4. มีสติ มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีสติ 2) มีสติและตระหนักถึงความ
ทุกข์ส่วนบุคคล 3) มีสติ 4) มีสัมมาสติ 

จากการกำหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้
นำมาแสดงในตารางสังเคราะห์ 3 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกำหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.6.1.1-2.6.1.11 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.6  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความเห็นอกเห็นใจ” (Compassion) 
 

องค์ประกอบของมีความเห็นอก
เห็นใจ 2.6

.1.
1 

2.6
.1.

2 

2.6
.1.

3 

2.6
.1.

4 

2.6
.1.

5 

2.6
.1.

6 

2.6
.1.

7 

2.6
.1.

8 

2.6
.1.

9 

2..
61

.10
 

2.6
.1.

11
 

รว
ม 

1.  ความมีน้ำใจ (Kindness)  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  6 
2.  ความเอื้ออาทร (Generosity) ✓ ✓ ✓     ✓  ✓  5 
3.  มีเมตตา (Merciful) ✓  ✓  ✓    ✓ ✓  5 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมีความเห็นอก
เห็นใจ 2.6

.1.
1 

2.6
.1.
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2.6
.1.
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2.6
.1.

4 

2.6
.1.

5 

2.6
.1.

6 

2.6
.1.

7 

2.6
.1.

8 

2.6
.1.

9 

2..
61

.10
 

2.6
.1.

11
 

รว
ม 

4.  มีสติ (Conscious)  ✓ ✓    ✓   ✓  4 
5.  ปรับตัวและมีความยดึหยุ่น 
(Adjustable and Flexible) 

   ✓       ✓ 2 

6.  ดูแลอย่างสมดุลย (Balanced 
Care) 

   ✓  ✓      2 

7. สอนให้คนอ่ืนช่วยตัวเอง (Teach 
Others to Help Themselves) 

      ✓  ✓   2 

8.  มีความจริงใจท่ีแท้จริง (Have 
True Sincerity) 

   ✓    ✓    2 

9. มองหาวิธีช่วยเหลือคนอื่น 
(Looking for Help) 

     ✓     ✓ 2 

10. มีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) 

      ✓ ✓    2 

11. ให้ความร่วมมือคนอ่ืน 
(Cooperate with others) 

   ✓        1 

12.  โปร่งใสและเปดิเผย 
(Transparent and Open) 

   ✓        1 

13.  กล้าหาญและมุ่งมั่น (Brave 
and Determined) 

   ✓        1 

14.  ไม่ได้ให้ความสำคญักับเงิน 
(Do not Focus on Money) 

      ✓     1 

15.  มีความกตัญญู (Have 
Gratitude) 

      ✓     1 

16.  มองในภาพใหญ่ (Look in 
the Big Picture) 

       ✓    1 

17.  ให้อภัยคนอ่ืนง่าย (Forgive 
Others Easily) 

          ✓ 1 

18.  โอบกอดความแตกต่าง 
(Embrace the Difference) 

          ✓ 1 

รวม 2 3 3 6 2 3 6 4 3 4 4 40 
 

 จากตารางที่ 2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความเห็นอกเห็นใจ” พบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน 18 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวจิัย 
(Concept Framework) ในครั้งนี ้4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 ความมีน้ำใจ (Kindness) 
 องค์ประกอบที่ 2 ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
 องค์ประกอบที่ 3 มีเมตตา (Merciful) 
 องค์ประกอบที่ 4 มีสติ (Conscious) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ 

ได้ดังภาพที่ 2.4 
 

 

 
ภาพที่ 2.4  โมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ 
 

 จากภาพที ่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ ที ่ได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความมี
น้ำใจ (Kindness) 2) ความเอ้ืออาทร (Generosity) 3) มีเมตตา (Merciful) 4) มีสติ (Conscious) ใน
ลำดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานเพ่ือ
กำหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.6.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความมีน้ำใจ (Kindness) 
ประไพ  ประดิษฐ์สุขถาวร (ม.ป.ป) ได้ให้ความหมายของความมีน้ำใจ ว่าหมายถึง ความ

จริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความ
เอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที ่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ ่งดีงามให้
เกิดข้ึนในชุมชน 

ความมนี้ำใจ 
(Kindness) 

ความเอ้ืออาทร 
(Generosity) 

มีเมตตา 
(Merciful) 

มีความเห็นอกเห็นใจ
(Compassion) 

มีสติ 
(Conscious) 



59 

 

Madden (2015) ได้ให้ความหมายของความมีน้ำใจ ว ่าหมายถึง  ความมีน้ำใจเป็น
คุณลักษณะที่เป็นผู้นำซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางการเงินและมนุษยธรรมนอกเหนือจากจินตนาการ ช่วย
ให้เราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยึดมั่นในความไว้วางใจและช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงออกและ
สัมผัสกับความหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานนี่คือ5 วิธีในการปลูกฝังความมีน้ำใจ คือ 
1) พยายามทำความเข้าใจก่อนทำสมมติฐานหรือตัดสินใจ 2) ให้ประโยชน์แก่ผู้คนในข้อสงสัย 3) เดิน
ไปหาคนเมื่อพวกเขาล้มเหลวไม่ได้ไป 4) พูดคุยเก่ียวกับสิ่งที่อยู่ในใจไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในหัวของคุณและ 
5) เรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวคุณเองก่อน: คุณจะรู้สึกดีต่อคนอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

Taamkru.com (2558) ได้ให้ความหมายของความมีน้ำใจ ว่าหมายถึง ความมีน้ำใจ คือ 
ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

Glassman (2018) ไดก้ล่าวถงึลักษณะของความมีน้ำใจ ว่ามีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนเป็นผู้มีความเสียสละ 

Wittaya (2017) ได้กล่าวถึงลักษณะของความมีน้ำใจ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความ
สนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลง
มือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ถกลทิพย์  แก้วพหม (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของความมีน้ำใจ ว่าคนมีน้ำใจนั้นเมื่อเห็น
คนอื่นได้ดีกว่า จะมีมุทิตาแสดง ความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้ำใจจะนึกถึงผู้อื่น และจะพยายาม
ช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ำใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไป และ เป็นคนมีคุณค่าต่อ
สังคม จะเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต 

จากนิยามของความมีน้ำใจ ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของความมีน้ำใจ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่า ความมีน้ำใจ (Kindness) หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความ
สนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน สละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) เป็นผู้มีความเสียสละ การมี
ลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2) ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุข
ของผู้อื่น 3) พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน  4) สละ
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ความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู ้อื่น 5) อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

 2.6.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความเอ้ืออาทร (Generosity) 
ยี่สุ่น  ใจดี (2540) ให้นิยามของความเอื้ออาทรว่า หมายถึง กระบวนการกระทำระหว่าง

บุคคลที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ การอยู่รอดชีวิต หรือ
เพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เป็นความรู้สึกที่มีร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและผู้รับการดูแล เช่น การ
ดูแลระหว่างเพ่ือน การดูแลระหว่างบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

อารี  ชีวเกษมสุข (2542) ให้นิยามของความเอื้ออาทรว่า หมายถึง การกระทำใด  ๆ ที่
ช่วยเหลือ ประคับประคองและเอ้ืออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมี
คุณค่า 

Watson (1985) ให้นิยามของความเอื้ออาทรว่า หมายถึง ความเอื้ออาทรนั้นเป็นลักษณะ
ของการกระทำที่มนุษย์พึงให้ต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม โดยมีความเมตตา ความสนใจ ความเอาใจใส่เป็น
พื้นฐาน เน้นความเป็นมนุษย์โดยชี้ให้เห็นถึงองค์รวมของมนุษย์ที่ประกอบด้วยกาย จิต จิตวิญญาณ 
เป็นแก่นของตัวตน 

Watson (1988) ให้ความหมายของความเอื้ออาทรว่า หมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการ
กระทำและแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจระหว่างบุคคล ที่ต่างก็มีศักยภาพและได้รับประโยชน์ร่วมกันใน
ขบวนการดูแลเอื้ออาทร 

Halldorsdottir, S. (1990) ได้สรุปแนวคิดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงความเอ้ืออาทร
ว่ามีพฤติกรรมดังนี้ 1) ความเอื้ออาทรเป็นการกระทำอย่างชัดเจน ต่อ “คน” แบบองค์รวม 2) ความ
เอื้ออาทรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 3) ความเอื้ออาทรเป็นการปฏิบัติที่
ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม ความเอื้ออาทรเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ
ด้วยความรู้ และสติปัญญา 

จากนิยามของความเอื้ออาทร ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของความเอื ้ออาทรเพื ่อการวิจัยในครั ้งนี้ว ่า  ความเอื ้ออาทร (Generosity) 
หมายถึง กระบวนการกระทำระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นมนุษย์ ประคับประคองและเอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสังคม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่ม
บุคคล 2) เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  3) แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 4) คำนึงถึงความแตกต่าง
ของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 
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 2.6.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีเมตตา (Merciful) 
Thaihealthlife (2017) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง การมีจิตแห่งความรักใคร่ 

ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้
ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน 

พระเทพดิลก (ม.ป.ป.) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง การมีจิตปรารถนาให้สรรพ
สัตว์เป็นสุขให้พ้นจากความทุกข์กันทั ่วหน้า ปัญหาเรื ่องความโหดร้ายรุนแรง ที ่มีการเข่นฆ่า
ประทุษร้ายกันตลอดถึงการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกือบทุกหัวระแหง ข่าวคราวต่าง ๆ
ในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะจิตใจของบุคคลขาดฐานใจที่มีความสำคัญคือเมตตาธรรม ได้แก่  ความรู้สึก
ยอมรับนับถือสิทธิในชีวิต ในทรัพย์สิน ในคู่ครองของกันและกัน 

อภิญวัฒน์  โพธิ์สาน (2017) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง ความมีไมตรีจิต คิด
ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขบุคคลที่มีน้ำใจ เมื่อตนได้รับความสุขแล้วก็มีใจคิดอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุข
บ้าง คุณธรรมข้อนี้จะเป็นสาเหตุ ทำให้บุคคลคิดเผื่อแผ่ความปรารถนาดี คิดเกื้อกูลแก่กัน ทำ ได้ 
2 แบบ คือ แบบเจาะจงเฉพาะบุคคล สัตว์ เพศ วัย เฉพาะหมู่ พวก หรือคณะ และแบบไม่เจาะจงไม่มี
ประมาณไม่เลือกมิตรหรือศัตรู การแผ่เมตตาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ควรแสดงออก กรุณา คือ 
ความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์บุคคลที่มีน้ำใจเมื่อเห็นคนอื่น สัตว์ ประสบทุกข์ก็พลอย
หวั่นไหวไปด้วยจึงคิดหาทางช่วยเหลือเท่าท่ีตนจะทำได้ คุณธรรมนี้จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลคิดช่วยเหลือ
เกื้อกูลแสดงออกซ่ึงน้ำใจอันงามต่อคนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน 

อรพิมล  จินดาเวช ซูเตย์รันท์ (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า ความสัมฤทธิ์ผลของความเมตตากรุณา 
หรือผลที่ได้รับจากการเจริญเมตตากรุณา ที่ถูกต้อง คือ ความปราศจากความแค้นเคืองไม่พอใจ แต่
หากปฏิบัติผิดพลาด ผลที่อาจเกิดคือ เกิดเสน่หา รักใคร่ ยึดติด หรือผูกพัน ดังนั้นต้องรู้จักการใช้
เมตตา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง ความ
ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 

จากนิยามของมีเมตตา ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของมีเมตตา เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีเมตตา (Merciful) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรักใคร่ ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความ
อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบ
แทน คิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทำได้ กระทำด้วยความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้
ผู้อื่นมีสุข 2) ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทำได้ 3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นมี
ความสุขหรือให้พ้นจากทุกข ์4) กระทำด้วยความปรารถนาดี 

 2.6.5  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีสติ (Conscious) 
Young (1940) กล่าวว่า สติ (Consciousness) ต่อการกระทำและต่อความคิดของตนเอง

และท่ีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การที่เน้นเรื่องจิตสำนึกนั้นหมายความว่า ตราบใดที่บุคคลยังสำนึกรู้ตัวตน
อยู ่ ตราบนั ้นตัวตนก็ยังจะอยู ่ ตัวตนนั ้นไม่ใช่มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบเดียว  จะมีหลาย
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องค์ประกอบซึ่งจะทำหน้าที่สัมพันธ์กัน ทำให้ตัวตนดำรงอยู่ได้ ตัวตนจะมีการพัฒนาตามสภาพ
ครอบครัว สังคม และองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 

Lie (2017) ให้นิยามของมีสติว ่าหมายถึง ความตระหนักและการรับรู ้ (Awareness) 
สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในแต่ละมิติ จะปฏิบัติการอย่างชัดเจนง่ายดาย และอย่างมีแรงต้านทานน้อยที่สุด 
เมือ่อยู่ในระนาบหรือมิตินั้น ๆ เพราะว่าระดับความสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น จะ
สอดคล้องและเข้ากันได้พอดีกับระดับความสั่นสะเทือนของมิตินั้น ๆ นั่นเอง 

จอมยุทธ (2560) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง สภาวะที่มีสติ รู้ตัว รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
หรือกำลังจะทำอะไรรู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร ทำอะไรอยู่ที่ไหน กำลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด 
การแสดงอะไรออกไปที่แสดงไปตามหลักเหตุผลเปรียบได้กับส่วนของก้อนน้ำแข็งที่โผล่ผิวน้ำขึ้นมามี
จำนวนน้อยมาก 

Manpowerthailand.com (2015) กล่าวว่า สติเป็นสิ ่งที ่จำเป็น เพราะจะทำให้เรามี
วิธีการพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี จะทำให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาในการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ ยังทำให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ขาดสติในการแก้ไขปัญหา มักจะนำพาอัตตะ ความลำเอียง 
มาร่วม ทำให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลวได้ 

Merriam-Webster (2012) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง สภาพหรือคุณภาพของการรบัรู้
หรือจากการตระหนักถึงสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง 

Gulick (2004) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง การได้รับการกำหนดไว้อย่างหลากหลายใน
แง่ของความรู้สึกความรู้สึกความเป็นส่วนตัวความสามารถในการสัมผัสหรือความรู้สึกความตื่นตัวการ
มีความรู้สึกเป็นตัวตนหรือจิตวิญญาณความจริงที่ว่ามีบางอย่างที่  “เหมือน” เป็น “มี” หรือ “เป็น” 
มันและการควบคุมระบบการทำงานของจิตใจ 

จากนิยามของ มีสติ ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของมีสติ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีสติ (Conscious) หมายถึง สภาวะที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมถึงความตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำและต่อความคิดของตนเองและที่สัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี ทำให้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ
ทำให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อ
การกระทำและต่อความคิดของตนเอง 2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำของตนเองที่สัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 3) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 4) ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุมี
ผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ของ มคีวามเห็นอกเห็นใจ (Compassion) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.7 ดังนี้ 
  



63 

 

ตารางที่ 2.7  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ 

 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ตัวบ่งชี้ 
ความมีน้ำใจ
(Kindness) 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเป็นผู้มีความเสียสละ 
การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิง่ตอบแทน 
ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น 
ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมทีจ่ะให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม 
รู้จักแบ่งปัน สละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย
แรงกาย สติปญัญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อ
บรรเทาปญัหาหรือร่วมสร้างสรรคส์ิ่งดีงาม 

1) เป็นผู้มีความเสียสละ การมลีักษณะ
เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

2) ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น 

3) พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเกือ้กูล
กันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน 

4) สละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น 

5) อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อ
บรรเทาปญัหาหรือร่วมสร้างสรรคส์ิ่ง
ดีงาม 

ความเอื้ออาทร 
(Generosity) 

กระบวนการกระทำระหว่างบุคคลที่ให้การ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุม่บุคคลให้ดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นมนุษย์ ประคับประคองและ
เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกตสิุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

1) การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุม่
บุคคล 

2) เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อ
บุคคลตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบทางสังคม 

4) คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

มีเมตตา 
(Merciful) 

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรัก
ใคร่ ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนา
ดี ความเป็นมติร ความอนุเคราะหโ์ดยไม่มี
เงื่อนไข เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขหรอืให้พ้นจาก
ทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน คิด
หาทางช่วยเหลือเท่าท่ีตนจะทำได ้กระทำด้วย
ความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 

1) มีไมตรจีิต คิดปรารถนาใหผู้้อื่นมีสุข 
2) ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะ

ทำได ้
3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้

ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 
4) กระทำด้วยความปรารถนาด ี

มีสติ (Conscious) สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความ
ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำและต่อ
ความคิดของตนเองและที่สัมพันธก์ับบุคคลอื่น 
มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนท่ีดี ทำให้
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ
ทำให้เรายอมฟังความคดิเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุมผีล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง 

1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำ
และต่อความคิดของตนเอง 

2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำ
ของตนเองที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

3) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 
4) ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี

เหตุมผีล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง 



64 

 

2.7  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของมีการตัดสินใจที่ดี 
 2.7.1  องค์ประกอบของมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 
แหล่ง มีดังนี้ 

2.7.1.1  Larabee (2011) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีการตัดสินใจที่ดี (Good 
Decision Making : 10 Components of Great Decisions) ม ี  10 ด ้ า น  ด ั ง นี้  1) พ ิ จ า ร ณ า
สถานการณ์อย่างรอบคอบ (Carefully Consider the Circumstances) 2) กำหนดคำถาม (Define 
the Question) 3) กำหนดวัตถุประสงค์ (Define Your Objective) 4) ระดมสมอง (Brainstorm) 
5) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 6) ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (Seek Opinions and 
Feedback) 7) ประเมินทางเลือกของคุณ (Evaluate Your Options) 8) สร้างทางเลือก (Make a 
Choice) 9) เริ่มปฏิบัติ (Take Action) 10) ประเมินผลการตัดสินใจ (Evaluate Your Decision) 

2.7.1.2  Price (2011) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติมีการตัดสินใจที ่ดี  (7 Steps to 
Making Better Decisions) มี 7 ด้าน ดังนี้ 1) ระบุเป้าหมายของคุณ (Identify Your Goal) 2) กำจัด
ตัวเลือกการตั ้งค่าตามมาตรฐาน (Eliminate Choices by Setting Standards) 3) ไม่ต้องกังวล
เกี่ยวกับการหา “ดีที่สุด” (Don't Worry about Finding the “Best”) 4) ต้องตระหนักถึงอคติ (Be 
Aware of Biases) 5) พยายามที ่จะไม่ร ีบเร่ง (Try Not to Rush) 6) อย่าคิดเล็กคิดน้อย (Don't 
Sweat the Small Stuff) 7) ทำวิเคราะห ์(Do a Postgame Analysis) 

2.7.1.3  Gallo (2012) กล่าวถึงค ุณลักษณะและพฤติกรรมมีการตัดส ินใจที ่ดี  (10 
Qualities of Good Decision Making) มี 10 ด้าน ดังนี้ 1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) 
2) เหตุผล (Rationality) 3) การเข้าประเด็น (Relevancy) 4) ความโปร่งใสไม่มีอคต ิ(Transparency) 
5) ความครอบคลุม (Comprehensiveness) 6) ความจริง (Authenticity) 7) อยากรู ้อยากเห็น 
(Inquisitive) 8) คำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ (Economy) 9) ตกลงใจ (Resolve) 10) เลือกสิ่งที่มีค่าที่
ดีที่สุด (Best Value) 

2.7.1.4  Chopra (2013) ผู ้ก่อตั ้งมูลนิธ ิ Chopra มหานครซานดิเอโก ปัจจุบันมูลนิธิ 
Chopra, เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย ซึ่งเขาได้กล่าวว่าอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
การตัดสินใจจะต้องทำบางอย่างที่จะพิสูจน์ความสำคัญ มีการตัดสินใจที่ดีอย่างหนึ่งอาจมีผลกระทบ
ในเชิงบวก เขาได้กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ด ี(The Secret to Making Good 
Decisions) มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) สอดคล้องกับอารมณ์ในเชิงบวกมากท่ีสุดและหลีกเลี่ยงคนที่เป็นลบ (Fit 
in With Your Most Positive Emotions and Avoid Negative Ones) 2) การตัดสินใจจะต้องตรง
กับตนเอง (Match Who You are as a Person) 3) สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว (Accord with 
Your Long-term Goals) 4) เข้ากันได้กับสถานการณ์ (Compatible with the Situation You Find 
Yourself In) 

2.7.1.5  Tasler (2013) เป็นนักจิตวิทยาองค์กร เขาได้กล่าวว่า การตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสมจะมีความรวดเร็วอย่างแม่นยำ และเขาได้กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่
ดี (Make Good Decisions Faster) มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ทราบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด (Know 
The Ultimate Strategic Objective) 2) คิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการเลือกในการจัดจุดมุ่งหมาย 
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(Think Rationally about How Your Options Align the Ultimate Objective) 3) ทำอะ ไ ร
บางอย่างที่มีความรู้และความคิดเหล่านั้น (Do Something with That Knowledge and Those 
Thoughts) 

2.7.1.6  Boss (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดส ินใจที ่ดี  (The 9 
Characteristics of a Good Decision) มี 9 ด้าน ดังนี้  1) ส่งผลบวกต่อส่วนอื ่น ๆ  (Positively 
Impact Others) 2) การจำลองแบบ  (Replicable) 3) ช่วยสร ้างโอกาส  (Foster Opportunity) 
4) คำนึงถึงสภาพหลาย ๆ ด้าน (Include Others) 5) สามารถปฏิบัติได้ (Executable) 6) เป็นระบบ 
(Systematic) 7) มีความรับผิดชอบ (Accountable) 8) ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ (Pragmatic) 
9) เกี่ยวข้องกับความตระหนักในตนเอง (Involve Self-awareness) 

2.7.1.7  Barker (2016) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดส ินใจที ่ดี  (The 
Science of Good Decision Making) มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง (Need the 
Right Info) 2) ความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรู (Feelings are Not the Enemy) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (If You're 
an Expert) 4) มีความพอดี (Always Good Enough) 

2.7.1.8  Burke (2016) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (7 Tips for 
Good Decision Making) มี 7 ด้าน ดังนี้ 1) จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) 2) รู้จักตัวเอง (Know 
Yourself) 3) สร้างความม่ันใจ (Building Confidence) 4) การลงทุนในตัวเอง (Invest in Yourself) 
5) เริ่มต้นเล็ก ๆ (Start Small) 6) เขียนมันออกมา (Write It Out) 7) ตัดความหย่อนยานที่เกิดกับ
ตัวเอง (Cut Yourself Some Slack) 

2.7.1.9  Clear (2017) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (5 Common 
Mental Errors That Sway You from Making Good Decisions) ม ี  5 ด ้าน ด ังน ี ้  1) ต ัดอคติ  
(Survivorship Bias) 2) ความเกลียดชัง (Loss Aversion) 3) พร้อมใช้งานในการแก้ไขปัญหา (The 
Availability Heuristic) 4) ยึดและปรับตัว (Anchoring) 5) ยืนยันอคต ิ(Confirmation Bias) 

2.7.1.10  Hereford (n.d.) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (Keys to 
Making a Good Decision) มี 7 ด้าน ดังนี้ 1) ระบุเป้าหมายการตัดสินใจที ่จะทำเช่นเดียวกับ
วัตถุประสงค์หรือผลที่ต้องการเพื่อให้บรรลุ (Identify the Decision to be Made as Well as the 
Objectives or Outcome You Want to Achieve) 2) รวบรวมข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมากและ
ข ้อม ูลมากเท ่าท ี ่ค ุณสามารถที ่จะประเม ินต ัวเล ือ ก (Gather as Many Facts and as Much 
Information You Can to Assess Your Options) 3) ระดมความคิดและมากับทางเลือกที่เป็นไปได้
หลาย (Brainstorm and Come up with Several Possible Choices) 4) ชั ่งน้ำหนักความน่าจะ
เป็นไปได้หรือผลลัพธ์ (Weigh the Probabilities or Possible Outcomes) 5) ทำให้รายการของ
ข้อดีและข้อเสีย (Make a List of the Pros and Cons) 6) ขอความคิดเห็นและได้รับการตอบรับ
จากคนที่คุณไว้วางใจหรือมีสถานการณ์ที ่คล้ายกันในการต่อสู้  (Solicit Opinions and Obtain 
Feedback From Those You Trust or Have Had a Similar Situation to Contend With) 
7) ทำให้การตัดสินใจและตรวจสอบผลลัพธ์ (Make the Decision and Monitor Your Results) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีการตัดสินใจที่ดี” 10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การนำเอา
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องค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้ว ิจัยจึงกำหนดชื ่อองค์ประกอบที ่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื ่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื ่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. ระบุเป้าหมาย (Purpose) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1) กำหนด
วัตถุประสงค์ 2) ระบุเป้าหมาย 3) กำหนดวัตถุประสงค์ 4) สอดคล้องกับเป้าหมาย 5) ทราบ
วัตถุประสงค์ 6) ระบุเป้าหมายการตัดสินใจ 

2.  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
1) จัดลำดับความสำคัญ 2) คิดทำอะไรบางอย่าง 3) จัดลำดับความสำคัญ 4) หาแนวทางในการปฏิบัติ 
5) พยายามทำอย่างไม่รีบเร่ง 6) ระดมความคิด 

3. ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ 
1) ตระหนักถึงอคติ 2) คำนึงถึงผลบวกในส่วนอื่น ๆ 3) ความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรู 4) ตัดอคติ 5) มีความ
โปร่งใสไม่มีอคต ิ

จากการกำหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน แหล่งต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่น ๆ ผู้วิจัย
ได้นำมาแสดงในตารางสังเคราะห์ 5 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกำหนดเป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.7.1.1-2.7.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.8  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีการตัดสินใจที่ดี” (Good Decision) 
 
 
องค์ประกอบของมีการตัดสินใจที่ดี 

2.7
.1

.1 

2.7
.1

.2 

2.7
.1

.3 

2.7
.1

.4 

2.7
.1

.5 

2.7
.1

.6 

2.7
.1

.7 

2.7
.1

.8 

2.7
.1

.9 

2.7
.1

.10
 

รว
ม 

1.  ระบุเป้าหมาย (Purpose) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 6 
2.  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas)  ✓ ✓   ✓ ✓  ✓  ✓ 6 
3.  ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases)  ✓ ✓   ✓ ✓  ✓  5 
4.  ประเมินผล (Evaluation) ✓  ✓       ✓ 3 
5.  ประเมินทางเลือก (Evaluate 
Alternatives) 

✓ ✓        ✓ 3 

6.  เริ่มปฏิบัติ (Take Action) ✓  ✓   ✓     3 
7.  สอดคล้องกับอารมณ์เชิงบวก (Consistent 
with Positive Emotions) 

   ✓    ✓ ✓  3 

8.  ตระหนักในตนเอง (Self-awareness)    ✓  ✓  ✓   3 
9.  คำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ (Take into 
Account Economics) 

  ✓     ✓   2 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของมกีารตัดสินใจที่ดี 

2.7
.1.

1 

2.7
.1.

2 

2.7
.1.

3 

2.7
.1.

4 
2.7

.1.
5 

2.7
.1.

6 

2.7
.1.

7 

2.7
.1.

8 

2.7
.1.

9 

2.7
.1.

10
 

รว
ม 

10.  การปรับตัว (Adaptation)      ✓   ✓  2 
11.  มีข้อมูลที่ถูกต้อง (The Data is Correct)       ✓   ✓ 2 
12.  ตัดความหย่อนยาน (Flabbiness)       ✓ ✓   2 
13.  ครอบคลุม (Comprehensive)   ✓   ✓     2 
14.  เข้าประเด็น (Enter the Issue)   ✓      ✓  2 
15.  หาเหตุผล (Find the Reason)   ✓  ✓      2 
16.  ทำการวิเคราะห์ (Analysis)  ✓      ✓   2 
17.  อย่าคิดเล็กคิดน้อย (Do not Think)  ✓       ✓  2 
18.  ขอความคิดเห็น (Ask Your Comment) ✓         ✓ 2 
19.  สร้างทางเลือก (Make Choices) ✓     ✓     2 
20.  พิจารณาสถานการณ์อย ่างรอบคอบ 
(Consider the Situation Carefully) 

✓   ✓       2 

21.  กำหนดคำถาม (Ask Questions) ✓          1 
22.  ระดมสมอง (Brainstorming) ✓          1 
23.  ไม่กังวลเกี ่ยวกับสิ ่งที ่ดีที ่ส ุด (Do not 
Worry about the Best) 

 ✓         1 

24.  มีความจริง (There is Truth)   ✓        1 
25.  อยากรู้อยากเห็น (Curious)   ✓        1 
26.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility)      ✓     1 
27.  มีความพอดี (Adequacy)       ✓    1 

รวม 10 7 10 4 3 8 4 6 5 6 63 
 

 จากตารางที ่ 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีการตัดสินใจที ่ดี” พบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน 27 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวจิัย 
(Concept Framework) ในครั้งนี ้3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
  องค์ประกอบที่ 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
  องค์ประกอบที่ 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
 จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี ได้ดัง

ภาพที ่2.5 
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ภาพที่ 2.5  โมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี 
 

 จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบุเป้าหมาย 
(Purpose) 2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 3) ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) ใน
ลำดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานเพ่ือ
กำหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 2.7.2  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของระบุเป้าหมาย (Purpose) 
JoomlArt.com. (2011) ได้ให้นิยามในการระบุเป้าหมายว่าในการวางแผนการทำงาน

จะต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะ
ยาวก็ได้ แต่เป้าหมายที่ดีจะต้อง SMARTER ซึ่งประกอบด้วย 1. Specific-เฉพาะเจาะจง มีความ
ชัดเจน 2. Measurable-สามารถวัดและประเมินผลได้ 3. Acceptable-เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ 
4. Realistic-ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 5. Time Frame-มีกรอบเวลากำหนด 6. Extending-
ท้าทายและเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 7. Rewarding-คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2554) ได้ให้นิยามในการระบุเป้าหมายว่าเป้าหมายที่ดี ควรมี
ลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า SPECIFIC เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่
ควรระบุให้กว้างจนเกินไป และไม่ใช้คำที่ต้องตีความ 1) MEASURABLE เป้าหมายควรวัดได้เป็น
ตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้ติดตามผลได้ 2) ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึง
สิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมรองรับได้ชัดเจน 3) REALISTIC เป้าหมายต้องเป็นจริง
ได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย (Challenge) เพื่อนำไปสู่การคิดค้น ริเริ่ม 
วิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ 4) TIMELY ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะ
เป็น รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ยาวนานเกินกว่า 1 ปี 
สำหรับเป้าหมายที่บรรลุในปีนั้น ก็จะทำการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น และท้าทายยิ่งขึ้นในปีถัดไปได้ 

วีระ  ศรีหะรัญ (ม.ป.ป) ได้ให้นิยามในการระบุเป้าหมายว่าลักษณะเป้าหมายที่ดีคือสิ่งที่เรา
ต้องการจริง ๆ 100% ต้องมีความชัดเจนสามารถวัดความสำเร็จได้มีท้าทาย แต่ เป็นไปได้และ

ระบุเป้าหมาย 
(Purpose) 

จัดระเบียบความคิด 
(Organize Ideas) 

ตระหนักถึงอคติ 
(Aware of Biases) 

การตัดสินใจที่ดี 
(Good Decision) 
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กำหนดเวลาเสร็จจะต้องแสดงสิ่งที่ต้องการจริง ๆ คืออะไรและเขียนด้วยทั้งเหตุผล อารมณ์ และ 
ความปลื้มปีติในคุณค่า 

กิตติ  ตรีรัตน์ (2557) ได้ให้นิยามในการระบุเป้าหมายโดยได้สรุป 4 ขั้นตอนในการระบุ
เป้าหมาย 1. Dream เริ่มต้นจากความฝัน 2. Uplifting กำหนดสิ่งที่ยกระดับชีวิต 3. Method เลือก
วิธีการที่เหมาะสม 4. Behavior ฝึกฝนนิสัยที่ดี เพื่อรากฐานที่มั่นคง 

นฤมล  สุ่นสวัสดิ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมาย เป็นสิ่งที่คนกำหนดขึ้น เพื่อช่วยให้
สามารถนำความคิดของตนสู่การกระทำ บางคนมีเป้าหมายระยะสั้น จากสัปดาห์หนึ่งไปสู่อีกสัปดาห์
หนึ่ง บางคนมีเป้าหมายระยะยาว ครอบคลุมเวลาการดำเนินกิจกรรมเป็นปี ๆ หรืออาจจะตลอดชีวิตก็
ได ้เป้าหมายที่ตั้งข้ึนนั้น บางครั้งครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน 

Aldag & Kazuhara (2001) นิยามคำว่า เป้าหมาย หมายถึง ผลตอนสุดท้ายหลังที่ต้องการ 
จากการทุ่มเทพลังบางอย่างไป 

Wallace & Masters (2002) อธิบายว่า เป้าหมาย เป็นความฝันที ่มีเส้นตาย คือฝันว่า
ต้องการได้ต้องการเป็นอะไร หรือทำอะไรแล้ว จึงกำหนดวันสำเร็จไว้ด้วย เช่น อ่านหนังสือสามก๊กจบ
ภายใน 7 วัน 

Brecht (1996) กล่าวว่า เป้าหมาย มีความหมายว่าเต็มไปด้วยเป้าประสงค์ประสงค์เพ่ิมพูน
คุณภาพชีวิต ช่วยให้คนได้รับความสำเร็จในชีวิต ช่วยให้คนอยากทำสิ่งที่ดีในชีวิต เป็นความท้าทาย 
เป็นแผนเป็นขั้น เป็นตอนที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ 

Hilger & Hans (1994) นิยามเป้าหมายไว้ว่า แผนการปฏิบัติ เป็นถ้อยแถลง หรือข้อความ
ที่แสดงความปรารถนาที่เติมเต็มความจำเป็นที่สำคัญ โดยการทำงานต่าง ๆ ให้สำเร็จ ที่เรียกว่างาน
ตามเป้าหมาย 

จากนิยามของ ระบุเป้าหมาย ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของระบุเป้าหมาย เพื่อการวิจัยในครั ้งนี ้ ดังนี้ว่า ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน 
เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความท้าทาย และเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือ
การวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มี
ความชัดเจน 2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั ้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความท้าทาย 
3) เพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

 2.7.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของจัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
Baanjomyut (n.d) ได้ให้นิยามการจัดระเบียบความคิดว่าหมายถึง การนำความคิดเห็นมา

จัดเป็นระบบ การจัดลำดับการคิด เป็นวิธีการทางอ้อม โดยการจัดลำดับการคิดจะกระทำผ่านการ
จัดลำดับของกิจกรรม การสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำให้เกิดความกระตือรือร้น  การ
กำหนดความเกี่ยวพันของประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสร้างความคิดเห็น การสร้างสรรค์ปัญหาและ
จุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุน ความต่อเนื่องและลำดับของการคิดในการสร้างความสำเร็จของการคิด 
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Cameron (2009) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดระเบียบความคิดว่า ในการจัดระเบียบความคิด
ควรคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญและความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหัวข้อคืออะไร  ความคิดโดยรวมหรือ
มุมมองแบบใดทำอะไรได้บ้างหรือบางส่วนหรือทั้งหมด และการสนับสนุนข้อมูล 

เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน (2555) ได้กล่าวถึง Logical Thinking คือวิธีการคิดที่มีระบบ 
ไม่เกิดความขัดแย้งในตัวเอง และทำให้ผู้ตามรับรู้และเข้าใจง่าย รวมถึงรู้ว่าต้องปฏิบัติตามอย่างไร แต่
การจัดกระบวนความคิดจากข้อมูลที่มากมายมหาศาลเช่นปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยเทคนิค
เบื้องต้น ดังนี้ 1) ต้องจับประเด็นให้ได้ 2) ต้องรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัย
การสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงนอกจากนั้นต้องใช้วิชาความรู้ที่มี
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเหล่านั้น เพื่อหาคำตอบที่ต้องการ 3) อย่าคิดเพียงมิติเดียว ต้องคิดทุกมุม เพราะ
บางเรื่องมีมิติมากกว่า 1 หรือ 2 วิธีการคิด ต้องมองภาพรวมเชิงโครงสร้าง 

แพง  ชินพงศ์ (2015) การจัดระเบียบความคิด คือ ทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตน
ให้ผู้อื่นได้เข้าใจและรับรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านทางการสื่อสารในรูปแบบของการพูด (Speaking), 
การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการอธิบาย (Explaining) เมื่อ
คนเราสามารถสื่อสารความคิดให้แก่กันและกันได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ และสามารถคิดหาแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ทุก
อย่างดำเนินไปได้ด้วยดี 

Sites.google.com (n.d) การจัดระเบียบความคิด คือ การจัดลำดับความสำคัญของ
ความคิด เป็นหัวใจสำคัญของการเขียน แผนที่ความคิด ผลงาน Mind Map ของแต่ละคนจะแตกต่าง
กันออกไป อ่านเข้าใจง่าย สื่อสารได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญ
ของความคิด (BOIs) ดังนั้นพื้นฐานในเรื่องลำดับความสำคัญ เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความ
เข้าใจให้ลึกซึ้ง สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ การคิดเชิงกว้าง (The Whole) การคิดเชิงลึก (The 
Parts) การคิดทั้งสองมิติ จะทำให้เรามอง เรื่องราวต่าง ๆ ได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น หรือขาด ๆ เกิน ๆ 

จากนิยามของจัดระเบียบความคิดตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของจัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ว่าหมายถึง 
การนำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ การจัดลำดับการคิด สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำให้
เกิดความกระตือรือร้น โดยเรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราว
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัย
การสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตวับ่งชี้
หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) นำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 2) สร้างสถานการณ์ในการ
กระตุ้นและชี้นำให้เกิดความกระตือรือร้น 3) เรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม 4) สามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ 5) อาศัยการสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหา
ข้อมูลที่แท้จริง 

 2.7.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
Uddin, S. (2018) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอคติว ่ามีองค์ประกอบทางกายและ

สังคมศาสตร์ ซึ่งเขาได้ให้นิยามของอคติว่าในทางกายหมายถึง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่งซึ่งถือว่าไม่มียุติธรรม ส่วนทางสังคมศาสตร์คือความเอนเอียงเรื่องวัฒนธรรมลัทธิ หรือทางสังคม 
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Love To Know Corp (2018) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง แนวโน้มที่จะพาดพิงไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งมักทำให้สูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความลำเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที ่ตน
อยากจะศรัทธาและปฏิเสธที่จะคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น ดั้งนั้นการลำเอียงหมายความว่าขาด
มุมมองที่เป็นกลาง 

Wikipedia (2018) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง น้ำหนักท่ีไม่สมดุลในการสนับสนุนหรือ
ต่อต้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างหนึ่งเช่นบุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง เมื่อเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งโดยปกติแล้วจะถือว่าไม่
ยุติธรรมเช่นในทางด้านวัฒนธรรม อาจจะมีความลำเอียงต่อบุคคลหรือกลุ่มชาติพันธุ์  อัตลักษณ์ทาง
เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศชนชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม พรรคการเมือง กระบวนทัศน์เชิงทฤษฎี
และอุดมการณ์ด้านเดียว ไม่มีมุมมองที่เป็นกลางหรือไม่มีความคิดที่เปิดเผย 

Merriam-webster.com (n.d.) ได้ให้นิยามของอคติว ่าหมายถึง ความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินส่วนบุคคลและในบางครั้งที่เป็นไปแบบไม่มีเหตุผล 

Kitichai Taechangamlert (2016) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง ทางท่ีไม่ควรดำเนินไป 
ไม่ใช่ทางที่จะเดินต่อไป หรือไม่ควรประพฤติปฏิบัติ คำว่า อคติ ในภาษาไทยหมายถึง ความลำเอียง
,ความไม่เที่ยงธรรม, ความไม่ยุติธรรม 

JW.ORG (2019) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง “ทัศนะหรือความรู้สึกในแง่ลบต่อบุคคล
หนึ่งเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” ส่วนบางคนบอกว่าอคติเกิดจาก “การมีข้อมูลไม่
เพียงพอ” ซึ่งทำให้เรา “ตัดสินผู้อื่นก่อนจะรู้จักกัน” ไม่ว่าจะตีความอย่างไร อคติอาจเกิดขึ้นได้เสมอ
เมื่อมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา เพศ น้ำหนักตัว หรืออ่ืน ๆ 

MGR Online (2014) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง สัญชาตญาณที่ถูกโน้มน้าวไปโดยไร้
ความเที่ยงธรรม และความเอนเอียงแห่งอารมณ์ที่ผุดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และช่องว่างใน
สังคม 

จากนิยามของตระหนักถึงอคติ ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของตระหนักถึงอคติ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่าตระหนักถึงอคติ (Aware of 
Biases) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง ความ
เอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลนำมาซึ่งการสูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความ
ลำเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและปฏิเสธที่จะคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งนิยามดังกล่าว
เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง 2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 3) มีความคิดที่เปิด
กว้าง 4) คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
ตามทัศนะของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้
ของมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.9 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.9  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี 

 
2.8  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นำอุดมสติเพ่ือการวิจัย 

 จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานจาก
หลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ แล้วสรุปเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ อุดมสติที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ แสดงเป็นโมเดลการวัด (Measurement Model) 
ภาวะผู้นำอุดมสติดังนี้ 

 2.8.1  โมเดลการวัดภาวะผู ้นำอุดมสติ (Mindful Leadership) ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลักดังนี้ 

 2.8.1.1  องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
 2.8.1.2  องค์ประกอบหลักมีความมุ่งม่ัน (Commitment) 
 2.8.1.3  องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ตัวบ่งชี้ 
ระบุเป้าหมาย 
(Purpose) 

ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มี
ความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจรงิ มีความ
ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 
ตลอดจนมีความคุม้ค่ากับการปฏบิัติ 

1) ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกดิขึ้น 
สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน 
มีความชัดเจน 

2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตัง้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง มีความท้า
ทาย 

3) เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบตัิ ตลอดจนมี
ความคุ้มค่ากับการปฏิบตั ิ

จัดระเบียบ 
ความคิด 
(Organize Ideas) 

การนำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ การ
จัดลำดับการคิด สร้างสถานการณ์ในการ
กระตุ้นและช้ีนำให้เกิดความกระตือรือร้น 
โดยเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึก
ร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน 
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล
ดิบ โดยอาศัยการสำรวจ วิจัย การทำสถิติ
ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

1) นำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 
2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและช้ีนำ

ให้เกิดความกระตือรือร้น 
3) เรียบเรียงความคิดใหผู้้อื่นเกิดความรู้สึก

ร่วม 
4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจาก

ข้อมูลดิบ 
5) อาศัยการสำรวจ วิจัย การทำสถิติ

ตัวเลขตา่ง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จรงิ 
ตระหน ักถ ึงอคติ  
(Aware of Biases) 

พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึงความ
โน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง ความเอน
เอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะเป็น
ผลนำมาซึ่งการสูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้
ที่มีความลำเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธา
และปฏิเสธที ่จะคำนึงถึงความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง 

2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มหนึ่ง 

3) มีความคิดที่เปิดกว้าง 
4) คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 
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 2.8.1.4  องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
 นอกจากนั้น แต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ

เป็นโมเดลการวัด (Measurement Model) 4 โมเดล เป็นโมเดลการวัดเพื่อใช้ในการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

 2.8.2  โมเดลการว ัดตระหน ักในตนเอง (Self-awareness) ประกอบด ้วย  3 
องค์ประกอบดังนี้ 

 2.8.2.1  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
 2.8.2.2  มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
 2.8.2.3  รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

 2.8.3  โมเดลการวัดมีความมุ่งม่ัน (Commitment) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
 2.8.3.1  มีเป้าหมาย (Goal) 
 2.8.3.2  มีทัศนคตเิชิงบวก (Positive Attitude) 
 2.8.3.3  ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
 2.8.3.4  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

 2.8.4  โมเดลการว ัดม ีความเห ็นอกเห ็นใจ (Compassion) ประกอบด ้วย  4 
องค์ประกอบดังนี้ 

 2.8.4.1  ความมีน้ำใจ (Kindness) 
 2.8.4.2  ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
 2.8.4.3  มีเมตตา (Merciful) 
 2.8.4.4  มีสติ (Conscious) 

 2.8.5  โมเดลการว ัดม ีการต ัดส ินใจท ี ่ ดี  (Good Decision) ประกอบด ้วย  3 
องค์ประกอบดังนี้ 

 2.8.5.1  ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
 2.8.5.2  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
 2.8.5.3  ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 

 โมเดลการวัดทั้ง 5 โมเดลดังกล่าวข้างต้น นำมาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) หรือเป็น
โมเดลสมมุติฐานภาวะผู้นำอุดมสติเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นำอุดมสติเพ่ือการวิจัย 
  

ภาวะผู้นำอุดมสติ 
(Mindful 

Leadership) 

ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional 
Awareness) 

มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 

รูข้้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

มีเป้าหมาย (Goal) 

มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 

 ความภักดีตอ่งาน (Loyalty to work) 

ความมีน้ำใจ (Kindness) 

ความเอื้ออาทร (Generosity) 

มีเมตตา (Merciful) 

มีสต ิ(Conscious) 

ระบุเป้าหมาย (Purpose) 

จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 

ตระหนักในตนเอง  
(Self-awareness) 

มีความมุ่งมั่น 
(Commitment) 

มีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion) 

การตัดสินใจที่ดี 
(Good Decision) 

ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
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 นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้อีกด้วย
ดังนี้ 

 2.8.6  องค์ประกอบตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  2.8.6.1  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) มีตัวบ่งชี้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 

คือ 1) ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ 2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง 3) รับรู้ผลกระทบของ
อารมณ์ตัวเองที ่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน 4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื ่อวัตถุประสงค์
ความสำเร็จของการทำงาน 

  2.8.6.2  มีการประเม ินตนเอง (Self-assessment) มีต ัวบ ่งช ี ้  มี  5 ต ัวบ ่งช ี ้  คือ 
1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอื่น 2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น 4) มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง 5) มี
ความมั่นใจในคุณค่า และความสามารถของตนเอง 

 2.8.6.3  รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) มีตัวบ่งชี้ มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) เข้าใจตนเอง
ในด้านความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ 2) ข้อจำกัด
ของตัวเองเรา อะไรที ่ทำได้ อะไรที ่ทำไม่ได้ 3) สำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 4) รู ้จักขีด
ความสามารถของตัวเอง 5) เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 

 2.8.7  องค์ประกอบมีความมุ่งม่ัน (Commitment) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  2.8.7.1  มีเป้าหมาย (Goal) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน

ที่คาดหวังที่องค์กรกำหนด 2) เป็นความท้าทาย 3) แผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต 
4) สามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ 5) กำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

  2.8.7.2  มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) มี 5 ตัวบ่งชี ้ คือ 1) มองเห็นและ
ตระหนักถึงโอกาส 2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานที่สร้างสรรค์ 3) มีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี  5) ปรับตัวจาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

  2.8.7.3  ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีบทบาทที่สำคัญ
ในการปฏิบัติตามนโยบาย 2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร 3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความ
ภาคภูมิใจในงาน 4) ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 5) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ 6) มีความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานที่ดี 7) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 

  2.8.7.1  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มี 10 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความรักในสิ่งที่ทำ 
2) เป็นผู้มีรอยยิ้มและเปี่ยมด้วยความสุข 3) มีความม่ันใจในตัวเอง 4) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะ
เป็นความท้าทาย 5) มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเป้าหมาย 6) มีความทุ่มเท
ในการทำงานสูง 7) มีแผนการสำหรับอนาคต 8) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับสิ่งที่ทำเพ่ือ
ปรับปรุงงานให้ด ีข ึ ้น 9) มีความปรารถนาที ่จะช ่วยเหลือผู ้อ ื ่นเพื ่อตอบสนองว ัตถุประสงค์  
10) คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 

 2.8.8  องค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  2.8.8.1  ความมีน้ำใจ (Kindness) มี 8 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน 2) มีความเสียสละ 3) ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน 
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4) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 5) สละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น 6) เข้าใจ 
เห็นใจผู้ที ่มีความเดือดร้อน 7) ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา 8) ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

  2.8.8.2  ความเอ้ืออาทร (Generosity) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กระบวนการกระทำระหว่าง
บุคคลที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล 2) เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข 3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสังคม 4) คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 

  2.8.8.3  มีเมตตา (Merciful) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 
2) ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะทำได้ 3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อื่นมีความสุขหรือ
ให้พ้นจากทุกข์ 4) กระทำด้วยความปรารถนาดี 

  2.8.8.4  มีสติ (Conscious) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำ
และต่อความคิดของตนเอง 2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำของตนเองที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
3) มีความระมัดระวัง 4) มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง 5) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 
6) ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 2.8.9  องค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  2.8.9.1  ระบุเป้าหมาย (Purpose) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ1) ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้

เกิดขึ้น 2) สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน 3) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ 4) ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง 5) เพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 6) คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

  2.8.9.2  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) นำความคิดเห็นมา
จัดเป็นระบบ 2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำให้เกิดความกระตือรือร้น 3) เรียบเรียงความ
คิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกร่วม 4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ 5) อาศัยการสำรวจ 
วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

  2.8.9.3  ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความตระหนักถึง
ความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง 2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 3) มี
ความคิดท่ีเปิดกว้าง 4) คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหาร

โ ร ง เ ร ี ย นประ ถม ศ ึ ก ษ า  ( The Structural Relationship Model of Indicators of Mindful 
Leadership for Primary School Principals) นี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจาก
วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาตามทัศนะของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวไว้ 3 วิธี คือ 

ว ิธ ีท ี ่  1  ใช ้น ิยามเช ิงปฏ ิบ ัติ  (Pragmatic Definition) อาศ ัยการต ัดส ินใจและ
ประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือกำหนดตัวแปรย่อย การกำหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย 
และการกำหนดน้ำหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว วิธีนี้อาจทำให้มีความลำเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิง
ทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่าเป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธี
แบบอ่ืนไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ 

วิธีที่ 2 ใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) ที่อาจทำได้สองแบบ คือ 1) ใช้
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานสนับสนุนทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดตัวแปรย่อย การกำหนดวิธีการ
รวมตัวแปรย่อย และการกำหนดน้ำหนักตัวแปรย่อย แบบนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้กำหนดโมเดลตัวบ่งชี้
การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการ
กำหนดวิธ ีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการกำหนดน้ำหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดกำหนดโมเดลตัวบ่งชี้
การศึกษาไว้ก่อน 

วิธีที่ 3 ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยกำหนดตัว
แปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แล้วกำหนดน้ำหนักของตัว
แปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นวิธ ีที ่มีผ ู ้น ิยมใช้กันมาก โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ
โมเดลแบบหลวม ๆ หรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง 

การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีที่ 3 คือ วิธีที่ใช้นิยาม
เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยกำหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัว
แปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แล้วกำหนดน้ำหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมากตามทัศนะของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2545) เป็นการวิจัยที่
ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ที่จะให้ความ
น่าเชื่อถือได้มากกว่า ตามทัศนะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2561) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ว ิธีที่ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) และใช้วิธีการ
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เนื่องจากในการสร้างและพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานจากหลากหลายแหล่งอย่างหนักแน่นเข้มแข็งทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 27,718 คน (กลุ่มงาน
สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจำนวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) 
และใช้ว ิธ ีการกำหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธ ีการกำหนด
ค่าพารามิเตอร์ 3 แบบจากทัศนะของ Joreskog และ Sorbom (1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์  วิรัชชัย, 
2542) คือ 1) Fixed Parameter กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรกำหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็น
ศูนย์ 2) Free Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มี
เงื่อนไขบังคับ 3) Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการ
กำหนดค่าคงที่ให้กับพารามิเตอร์นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free 
Parameter เพราะโมเดลในการวิจัยนี้เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis Model : CFA Model) ซึ่งระหว่างตัวแปรมีเส้นอิทธิพล ซึ่งจำนวนพารามิเตอร์ที่นับ
ได้จากการรวมตัวแปรแฝงจำนวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจำนวน 14 ตัว และจำนวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น 
รวมทั้งหมด 37 พารามิเตอร์ ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 740 คน 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 740 คน จากประชากรจำนวน 27,718 คน โดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical 
Sampling Methods) โดยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การคำนวณร้อยละ 30 ของจำนวน
ประชากรในกรณีที่จำนวนประชากรไม่เกินหลักร้อย (Wiersma, 1995) ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 30 ของจำนวนจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จำนวน 18 ภาค ซึ่งได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ ้น 23 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without 
Replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดแต่ละภาคตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขตจากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม แล้วทำการ
สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนรวมทั้งสิ้น 740 
คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1-3.2 
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ตารางที ่3.1  จังหวัดในแต่ละสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 

สำนักงาน 
ศึกษาธิการภาค 

จังหวัด 
ร้อยละ 30 ของ

จังหวัดแต่ละ ศธภ. 
จังหวัด 

1 นนทบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา 1 ปทุมธานี 
2 ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุร,ี อ่างทอง 1 อ่างทอง 
3 ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบรุี, สมุทรปราการ, 

สระแก้ว 
2 ฉะเชิงเทรา, 

สมุทรปราการ 
4 กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี 1 นครปฐม 
5 ประจวบครีีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, 

สมุทรสาคร 
1 

สมุทรสงคราม 

6 ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง,สรุาษฎร์ธาน ี 1 ชุมพร 
7 กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง 2 ตรัง, พังงา 

8 นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล 2 ยะลา, สงขลา 
9 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง 1 จันทบุรี 
10 บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, อุดรธาน,ี หนองบัวลำภ ู 2 บึงกาฬ, อุดรธานี 
11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 1 นครพนม 
12 ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ 1 ร้อยเอ็ด 
13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี 1 ศรีษะเกษ 
14 ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์ 1 บุรีรัมย์ 
15 เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง 1 ลำพูน 
16 เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่ 1 พะเยา 
17 ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ 2 ตาก, อุตรดิตถ์ 
18 กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี 1 พิจิตร 

ได้ 23 จังหวัด 
จาก 77 จังหวัด 

รวม 23  

 
ตารางที ่3.2  จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามจำนวนสถานศึกษา 
 

ลำดับ 
สำนักงาน 

ศึกษาธิการภาค 
จังหวัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตที ่

จำนวนผู้บริหาร 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 1 ปทุมธาน ี 2 67 16 
2 2 อ่างทอง  145 34 
3 3 ฉะเชิงเทรา 1 138 32 
4 3 สมุทรปราการ 1 72 17 
5 4 นครปฐม 2 121 28 
6 5 สมุทรสงคราม  72 17 
7 6 ชุมพร 2 121 28 
8 7 ตรัง 1 136 32 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ลำดับ 
สำนักงาน 

ศึกษาธิการภาค 
จังหวัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตที ่

จำนวนผู้บริหาร 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

9 7 พังงา  147 34 
10 8 ยะลา 3 32 8 
11 8 สงขลา 3 194 45 
12 9 จันทบุรี 1 83 19 
13 10 บึงกาฬ  213 50 
14 10 อุดรธาน ี 3 203 47 
15 11 นครพนม 2 185 43 
16 12 ร้อยเอ็ด 3 217 51 
17 13 ศรีษะเกษ 2 182 43 
18 14 บุรีรัมย์ 1 202 47 
19 15 ลำพูน 2 82 19 
20 16 พะเยา 2 137 32 
21 17 ตาก 2 121 28 
22 17 อุตรดิตถ์ 1 173 40 
23 18 พิจิตร 2 129 30 

 ได้ 23 จังหวัด 
จาก 77 จังหวัด 

รวม 23 3,172 740 

 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน
การทำงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงอุดมสติสำหรับผู้บริหาร โรงเรียน มีลักษณะ
เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด จำแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย มีข้อคำถาม จำนวน 60 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที ่3.3 
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ตารางที่ 3.3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จำนวนตัวบ่งชี้และ
จำนวนข้อคำถามในแบบสอบถาม 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

จำนวนข้อ
คำถาม 

ความตระหนักทางอารมณ์ 
(Emotional Awareness) 

ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 4 4 
มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 4 4 
ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 4 4 

มีความมุ่งมั่น 
(Commitment) 

มีเป้าหมาย (Goal) 4 4 
มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 5 5 
ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 6 6 
มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 5 5 

มีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion) 

ความมีน้ำใจ (Kindness) 4 4 
ความเอื้ออาทร (Generosity) 4 4 
มีเมตตา (Merciful) 4 4 
มีสติ (Conscious) 4 4 

มีการตัดสินใจที่ดี (Good 
Decision) 

ระบุเป้าหมาย (Purpose) 3 3 
จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 5 5 
ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 4 4 

รวม 60 60 
 
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี ้ในการวิจัยครั ้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical 
Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยกำหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพื้นฐานตามทัศนะของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2545) และโดยคำนึงถึงข้อแนะนำที่ว่า “การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดี
อย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความสำคัญน้อยกว่า เพราะ
เป็นเพียงการนำข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” (เจือจันทร์  จงสถิตย์อยู่ และแสวง 
ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2558) ดังนั้นการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั ้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือ
สังเคราะห์แล้วกำหนดเป็นองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั ้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือ
สังเคราะห์แล้วกำหนดเป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการที ่เชื ่อมโยงถึงการกำหนดเป็นตัวบ่งชี ้หรือสาระหลักเพื ่อการวัดของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือนำไปสู่การสร้างข้อคำถามจากตัวบ่งชี้ 
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 3.3.4  สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อคำถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ” (แบบตรวจสอบในภาคผนวก ก) แล้วนำแบบตรวจสอบการ
ใช้ภาษาของข้อคำถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ข) 

การตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อคำถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
สำนวนภาษา ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Congruence : IOC) โดยให้
ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ข้อคำถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้อง ผลที่ได้รับจาก

การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ นำมาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร IOC =
∑ R

N
 เมื่อ IOC แทนดัชนี

ความสอดคล้อง ∑ R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ N แทนจำนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อคำถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อคำถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ค่า IOC ในภาคผนวก ค และผลการตรวจสอบสำนวน
ภาษาในภาคผนวก ง) จากนั้นนำผลที่ได้รับจากการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และ
สร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ดูแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในภาคผนวก จ) 
 นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของความเชื ่อมั ่น (Alpha Coefficient of 
Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยกำหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์, 2546) ซึ ่งผลจากการทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถามในงานวิจัยนี ้ พบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นโดยรวมและจำแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.4 (ดู
ผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ฉ) 
 
ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ

จำแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 
 

องค์ประกอบหลัก 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของความเชื่อมัน่ 
ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) .904 
มีความมุ่งมั่น (Commitment) .956 
มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) .944 
มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) .945 
ทั้งฉบับ .976 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1  ส่งหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

(ภาคผนวก ช) ถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ
และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3.4.2  ส่งหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
(ภาคผนวก ช) พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพ่ือตอบแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะห์
ให้ตอบกลับภายใน 4 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่
กำหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการดำเนินงาน 
พบว่า ได้รับคืนมาจำนวน 610 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 740 
ฉบับ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งจำนวนของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนจำนวน 610 ฉบับ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของ
ไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละ
โมเดลการวัดขององค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่ 4 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .904-.933 แสดงให้เห็น
ว่า จำนวนแบบสอบถามหรือจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเพียงพอ 
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทำกับข้อมูล 
เพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน 

3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อการคัดสรรตัวบ่งชี้ไว้ในโมเดล โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% (สุทธิธัช  คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎี  และ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ทำให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ
ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 60 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบย่อย และ
จาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ซึ่งเนื่องจากมีข้อจำกัดของโปรแกรมในการ
วิเคราะห์ ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น  ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
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Factor Analysis) เพื ่อพัฒนาตัวบ่งชี้  โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที ่ได้จะใกล้เคียงกับผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) โดยมี
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

  3.5.3.1  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) 

ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบจาก
โมเดลการวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ใน
โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อน จากค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 

2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) โดยพิจารณาที ่ค่า Bartlett’s test of 
Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 
(2010) 

3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่าง
ว่ามีจำนวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า KMO ซึ่ง Cerny & Kaiser (1977) 
ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจำนวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะ
วิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจำนวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

 หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็ทำการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป เพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี
ความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จะนำค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์
ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่สำหรับนำไปสู่การองค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนี ้ คือ (1) เมทริกซ์น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าคลาดเคลื ่อนมาตรฐาน (Standard Error : SE) และค่าที (t) 
(2) ค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient : FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (Error : e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์ส ัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF.) (7) ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : 
RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) (10) ดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) (11) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit 
Index : NFI) 

  3.5.3.2  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของสเกลองค์ประกอบย่อย ที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Confirmatory Factor Analysis) ดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด จะนำไปสร้าง
สเกลองค์ประกอบต่อไป แต่เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ไม่รายงานค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ จะนำค่าน้ำหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้ความหมายในทำนองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์, 2545) แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for 
Sampling Adequacy) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อย โดยพิจารณาจากเกณฑ์
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีค่าสถิติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
ดังนี้ (1) เมทริกซ์น้ำหนักองค์ประกอบ ประกอบด้วยค่า , SE, และค่า t (2) ค่าสัมประสิทธิ ์การ
พยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (e) 
(5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square 
: CMIN/DF) (7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation : RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) 
(9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) (10) ดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) (11) ดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) 
 
3.6  เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Babin & Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้
ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี  และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามี 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ (Absolute Fit Indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่
เพิ ่มขึ ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit 
Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้ดังนี้ 
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 3.6.1  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ (Absolute Fit Indices) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่า
ดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 

 3.6.1.1  ไค-สแควร์ (Chi-square) เกณฑ์ที่ใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถติิ 
หรือค่า p-value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและ
จำนวนของตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป หรือจำนวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผล
ให้ได้ค่าไค-สแควร์ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือค่า p-value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถนำมาอธิบาย
หรือสนับสนุนความสอดคล้องของโมเดลได้ 

 3.6.1.2  ด ัชน ีว ัดระด ับความกลมกล ืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) ซ ึ ่ ง เป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น
ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล เกณฑ์ที ่ใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.6.1.3  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square 
Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ำกว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่ง
ค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.6.1.4  ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสอดคล้อง (Normed Chi-square หรือ Relative 
Chi-square : CMIN/DF) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า CMIN/DF อยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์
สำหรับโมเดลที่มีความซับซ้อนหรือมีจำนวนตัวแปรในโมเดลมาก ๆ 

 3.6.2  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนี
ความสอดคล้องกลุ ่มแรก ซึ ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้ว ิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจำเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-
item Construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 

 3.6.2.1  ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เกณฑ์ที่ใช้ คือ 
ค่า NFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลที่
มีความซับซ้อน 

 3.6.2.2  ดัชนีความสอดคล้องของ Tucker and Lewis (Tucker Lewis Index : TLI) 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.6.2.3  ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เป็นค่า
ดัชนีที่ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

 3.6.2.4  ดัชนีที่ไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์ (Relative Non-centrality Index : RNI) 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.6.3  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโมเดลที่คำนึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) จำนวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
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 3.6.3.1  ดัชนีว ัดความกลมกลืนที่ปร ับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : 
AGFI) ซึ่งนำ GFI มาปรับแก้โดยคำนึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจำนวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 3.6.3.2  ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง (Parsimony Normed Fit 
Index : PNFI) ซึ่งนำ NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

 จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair et al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที ่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจาก
ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5  ค่าสถิติท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี

และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที่ใช้วัดความ
สอดคล้อง 

ระดับการยอมรับ 

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

 
3.7  การตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

 นำผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่า
นำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี ้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.70 สำหรับ
องค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สำหรับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำเสนอในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้

แทนการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ก่อนกล่าวถึงผลวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับของวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 คือ 1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำหนักขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอและการแปลความหมายของการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.1  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อแทน 
1 องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-awareness) SEA 

1.1  องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) SEA1 
1.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) SEA2 
1.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 รู้ข้อจำกัดในตัวเอง (Self-limitation) SEA3 

2 องค์ประกอบหลัก มีความมุ่งมั่น (Commitment) CMT 
2.1  องค์ประกอบย่อยท่ี 1 มีเป้าหมาย (Goal) CMT1 
2.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) CMT2 
2.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) CMT3 
2.4  องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) CMT4 

3 องค์ประกอบหลัก มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) CPS 
3.1  องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความมีน้ำใจ (Kindness) CPS1 
3.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความเอื้ออาทร (Generosity) CPS2 
3.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีเมตตา (Merciful) CPS3 
3.4  องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีสติ (Conscious) CPS4 

4 องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) GDC 
4.1  องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) GDC1 
4.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) GDC2 
4.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) GDC3 
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ตารางที ่4.2  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิติ 
สัญลักษณ์และอักษรย่อ

ที่ใช้แทน 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

r 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกำลังสอง (Squared Multiple Correlation) 2R  
ค่าไคลสแคว์ (Chi-square) 2  
องศาอิสระ (Degree of Freedom) df 
น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)   
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งช้ี E 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) * 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) CMIN/DF 
ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of 
Fit Index) 

AGFI 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (Goodness of Fit Index) GFI 
ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

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

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจำนวน 610 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.43 
ของแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดที่ส่งไปจำนวน 740 ฉบับผู ้ว ิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่และค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1.  เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
506 
104 

 
82.95 
17.05 

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

 
54 
233 
307 
16 

 
8.85 
38.20 
50.33 
2.62 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
222 
379 
9 

 
36.39 
62.13 
1.48 

4.  ประสบการณ์ในการทำงาน 
ไม่เกิน 5 ปี 
6-10 ปี 
11-20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

 
69 
115 
252 
174 

 
11.31 
18.85 
41.31 
28.53 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 

506 คน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และ เพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 
 เมื่อจำแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33 

รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.85 และ อายุ 51-60 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ตามลำดับ 

 เมื ่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จำนวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 62.13 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.39 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 ตามลำดับ 

 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงานพบว่า ส่วนใหญ่ 11-20 ปี มากที่สุด จำนวน 252 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.85 และ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 28.53 ปี และมีประสบการณ์
ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.31 ตามลำดับ 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

 การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือ
คัดสรรกำหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยที ่พัฒนาขึ ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) 
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) มีค่าอยู่
ระหว่าง 1-3 หรือน้อยกว่า (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าต่ำกว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index : GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-
Fit Index : AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) และ 
(6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 (Hair. et 
al. 2011) 3) การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ดังนี้ (1) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 สำหรับองค์ประกอบหลัก และ (2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สำหรับองค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี้ ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 

 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้เพื ่อคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่1 โดยศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 
เพื่อคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันใน
ลำดับต่อไป ผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย แสดงใน
ตารางที ่4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำ
กว่า 20% 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  =/> 
3.00 S.D. C.V. =/< 

20% 
1.  องค์ประกอบหลัก ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 

1.1  องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์ 
(Emotional Awareness) 
1  สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
2  สามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน 
3  รับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน 
4  สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื ่อให้บรรลุความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์การทำงาน 

 
 
 
4.30 
4.37 
4.61 
4.38 

 
 
 
0.46 
0.60 
0.49 
0.59 

 
 
 
10.68 
13.69 
10.61 
13.46 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  =/> 
3.00 S.D. C.V. =/< 

20% 
1.2  องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self-
assessment) 
5  ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับบุคคลอื่น 
6  สามารถบอกข้อดีข้อด้อยของตนเองได้ 
7  นำข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
8  มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
1.3  องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 3 รู้ข้อจำกัดในตัวเอง (Self-
limitation) 
9  เข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของตนเอง 
10  บอกขีดความสามารถ และข้อจำกัดของตัวเองได้ว่าอะไรที่ทำได้ อะไรที่
ทำไม่ได้ 
11  ได้สำรวจตรวจสอบตนเอง 
12  มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 

2.  องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น (Commitment) 
2.1  องค์ประกอบย่อย 1 มีเป้าหมาย (Goal) 
13  ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานท่ีองค์กรคาดหวังไว้ได้ 
14  ปฏิบัติตามแผนงานท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต 
15  สามารถใช้กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
16  มีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 
2.2  องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
17  มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของโอกาสที่เข้ามาได้ 
18  สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานท่ีสร้างสรรค์ได้ 
19  ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
20  สามารถท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 
21  สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 
2.3  องค์ประกอบย่อย 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
22  ได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย 
23  มีความไว้วางใจต่อองค์กร 
24  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด 
25  มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทำ 
26  มีความซื่อสัตย์ในงานท่ีทำ 
27  ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 
2.4  องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28  มีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 
29  กล้าเผชิญกับปัญหาและไม่เห็นปัญหานั้นเป็นอุปสรรคแต่กลับเห็นเป็น
ความท้าทาย 
30  มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการทำงานท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

 
 
4.59 
4.07 
4.24 
4.17 
 
 
4.58 
4.72 
 
4.29 
4.56 
 
 
4.11 
4.18 
4.36 
4.27 
 
4.37 
4.36 
4.39 
4.17 
4.01 
 
4.13 
4.21 
4.31 
4.64 
4.49 
4.51 
 
4.29 
4.29 
 
4.35 

 
 
0.60 
0.74 
0.65 
0.65 
 
 
0.60 
0.53 
 
0.55 
0.50 
 
 
0.58 
0.64 
0.54 
0.74 
 
0.58 
0.65 
0.60 
0.56 
0.58 
 
0.67 
0.64 
0.48 
0.48 
0.64 
0.50 
 
0.55 
0.51 
 
0.68 

 
 
13.08 
18.26 
15.28 
15.56 
 
 
13.03 
12.34 
 
12.85 
11.06 
 
 
14.18 
15.23 
12.48 
17.35 
 
13.24 
14.95 
13.60 
13.45 
14.42 
 
16.12 
15.20 
11.08 
10.34 
14.22 
11.08 
 
12.87 
11.85 
 
15.61 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  =/> 
3.00 S.D. C.V. =/< 

20% 
31  มีความทุ่มเทในการทำงานอย่างสูง 
32  ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับสิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 

3.  องค์ประกอบหลักที3่ มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
3.1  องค์ประกอบย่อยที1่ความมีน้ำใจ (Kindness) 
33  มีความเสียสละ และมีลักษณะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
34  ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์ความสุขของผู้อื่น 
35  พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปัน 
36  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม 
3.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความเอื้ออาทร (Generosity) 
37  มีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล 
38  เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
39  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทาง
สังคม 
40  คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 
3.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีเมตตา (Merciful) 
41  มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 
42  ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะทำได้ 
43  อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 
44  ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี 
3.4  องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีสติ (Conscious) 
45  มีความตระหนักและรับรู้ต่อการกระทำและความคิดของตนเอง 
46  มีความตระหนักและรับรู้การกระทำของตนเองที่มีต่อผู้อื่น 
47  มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 
48  ยอมฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง 

4.  องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
4.1  องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
49  สามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ได้อย่างชัดเจน 
50  สามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานท่ีเป็นจริงได้ 
51  สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 
4.2  องค์ประกอบย่อยท่ี 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
52  สามารถนำความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ 
53  สามารถสร ้างสถานการณ์ในการกระตุ ้นและช ี ้นำให้ เก ิดความ

กระตือรือร้น 
54  ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกร่วม 
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4.58 
4.39 
4.51 
4.50 
 
 
4.39 
4.32 
4.31 
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4.61 
4.48 
4.54 
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4.57 
4.60 
4.51 
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4.43 
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4.33 
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0.74 
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0.68 
0.58 
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0.69 
0.63 
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0.61 
 
0.52 
0.50 
0.54 
0.55 
 
0.53 
0.49 
0.53 
0.58 
 
 
 
0.53 
0.53 
0.59 
 
0.56 
0.60 
 
0.56 

12.24 
11.69 
 
 
11.69 
15.59 
12.86 
13.73 
 
 
15.69 
14.55 
14.51 
 
13.57 
 
11.39 
11.24 
11.88 
11.80 
 
11.56 
10.75 
11.67 
12.87 
 
 
 
11.71 
11.73 
13.26 
 
12.59 
13.84 
 
12.91 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
 =/> 

3.00 
S.D. 

C.V. =/< 
20% 

55  สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลความคิดเห็น 
56  ใช้วิธีการสำรวจ วิจัย การทำสถิติ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 
4.3  องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57  มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง 
58  ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 
59  มีใจท่ีเปิดกว้าง ในการรับฟังข้อมูลที่หลากหลาย 
60  คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ร่วมงานทุกฝ่าย 

4.41 
4.24 
 
4.34 
4.29 
4.36 
4.44 

0.53 
0.66 
 
0.72 
0.71 
0.65 
0.62 

11.90 
15.53 
 
16.68 
16.63 
14.83 
14.03 

 
หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.23-0.74 ซ่ึงแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 
 
 จากตารางที ่4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้ 

 องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ ความตระหนักทางอารมณ์ มีการประเมินตนเองและรู้ข้อจำกัดของตนเอง มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
บ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07-4.72 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.61-18.26 

 องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มี
เป้าหมาย มีทัศนคติเชิงบวก ความภักดีต่องานและมีความกระตือรือร้น มีตัวบ่งชี้รวม 20 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01-4.64 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34-17.35 

 องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 
คือ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร มีเมตตาและมีสติ มีตัวบ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้มี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.31-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.70-15.69 

 องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 
ระบุเป้าหมาย จัดระเบียบความคิด และตระหนักถึงอคติ มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.24-4.51 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.71-16.68 
 4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ทำให้ได้โมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎี
หรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 60 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบ
หลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลสำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื ่อสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 

 4.3.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำมาสร้างสเกลองค์ประกอบสำหรับนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อ ันด ับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต ่อไป แต ่ เน ื ่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 14 องค์ประกอบย่อยและ 
60 ตัวบ่งชี้ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 

 4.3.3.1  องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-awareness) มีองค์ประกอบย่อย 
3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 

 4.3.3.2  องค์ประกอบหลักมีความมุ ่งมั ่น (Commitment) มีองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้ 

 4.3.3.3  องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 

 4.3.3.4  องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) มีองค์ประกอบย่อย 3 
องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 

ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี ้แสดงในรูปของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 4.2-4.5 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
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ภาพที่ 4.3  โมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (Commitment) 
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ภาพที่ 4.4  โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
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ภาพที่ 4.5  โมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
 

ก่อนทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ต่าง  ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะ
นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำเมทริกซ์นั ้นไปวิเคราะห์  
(นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s 
Test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น (Probability) ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียง
พอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาที่การมีนัยสำคัญทางสถิติ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 
2539, Tobias, & Carlson, 2010) และวิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไก

GDC1 

GDC2 

GDC3 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E


101 

 

เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ว่ามีจำนวน
พอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า 
ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจำนวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดี
มาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจำนวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จำแนกเป็นรายโมเดล 
ดังแสดงในตารางที่ 4.5-4.8 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง 

(SEA) 
 

Correlation Matrix 
ตัวบ่งชี ้ SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA10 SA11 SA12 
SA1 1.000            
SA2 .507** 1.000           
SA3 .253** .478** 1.000          
SA4 .145** .317** .490** 1.000         
SA5 .008** .061** .082** .164** 1.000        
SA6 .239** .529** .257** .300** .095** 1.000       
SA7 .258** .534** .304** .297** .106** .799** 1.000      
SA8 .086** .091** .067** .160** .143** .476** .428** 1.000     
SA9 .034** .069** .006** .047** .174** .357** .323** .632** 1.000    
SA10 .091** .332** .113** .119** .241** .133** .112** .089** .171** 1.000   
SA11 .390** .458** .295** .147** .082** .335** .344** .064** .029** .101** 1.000  
SA12 .312** .789** .394** .312** .017** .591** .568** .109** .043** .297** .611** 1.000 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดของตนเอง (SA12) และสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน (SA2) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.789 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ การเข้าใจอารมณ์ 
พฤติกรรม และความต้องการของตนเอง (SA9) และการรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที ่มี
ประสิทธิภาพต่อการทำงาน (SA3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.006 
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ตารางที่ 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีความมุ่งม่ัน (CMT) 
 

Correlation Matrix 

ตัวบ่งชี้ CM13 CM14 CM15 CM16 CM17 CM18 CM19 CM20 CM21 CM22 CM23 CM24 CM25 CM26 CM27 CM28 CM29 CM30 CM31 CM32 

CM13 1.000                    

CM14 .551** 1.000                   

CM15 .157** .177** 1.000                  

CM16 .119** .121** .679** 1.000                 

CM17 .015** .086** .032** .003** 1.000                

CM18 .050** .007** .006** .042** .649** 1.000               

CM19 .058** .092** .022** .046** .080** .019** 1.000              

CM20 .194** .103** .009** .038** .114** .116** .845** 1.000             

CM21 .029** .084** .064** .118** .022** .032** .312** .383** 1.000            

CM22 .023** .026** .071** .120** .032** .012** .402** .368** .611** 1.000           

CM23 .139** .031** .022** .072** .288** .252** .269** .417** .107** .032** 1.000          

CM24 .101** .092** .017** .014** .027** .012** .376** .354** .219** .218** .048** 1.000         

CM25 .185** .101** .036** .024** .094** .123** .368** .448** .257** .169** .230** .752** 1.000        

CM26 .045** .030** .059** .058** .031** .097** .123** .141** .155** .093** .038** .389** .354** 1.000       

CM27 .028** .011** .098** .079** .127** .102** .049** .026** .071** .091** .162** .355** .286** .625** 1.000      

CM28 .129** .114** .034** .012** .211** .211** .224** .269** .141** .029** .225** .267** .367** .164** .141** 1.000     

CM29 .248** .123** .086** .060** .052** .052** .148** .179** .011** .034** .063** .185** .224** .048** .023** .089** 1.000    

CM30 .358** .251** .108** .075** .155** .171** .128** .277** .071** .013** .212** .116** .330** .011** .087** .217** .420** 1.000   

CM31 .420** .263** .087** .080** .198** .216** .176** .354** .092** .004** .228** .125** .366** .060** .134** .256** .331** .866** 1.000  

CM32 .312** .261** .092** .035** .030** .110** .033** .145** .052** .033** .170** .111** .202** .040** .025** .149** .240** .552** .444** 1.000 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จำนวน 20 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดมีความเชื่อมั่น (CMT) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีความทุ่มเทใน
การทำงานอย่างสูง (CM31) และมีความมั ่นใจว่าไม่มีอะไรที ่จะหยุดยั ้งในการทำงานที่จะบรรลุ
เป้าหมาย (CM30) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.866 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด 
คือ สามารถมองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของโอกาสที ่เข ้ามาได้ (CM17) และมีการ
กำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน (CM16) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.003 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ 

(CPS) 
 

Correlation Matrix 

ตัว
บ่งชี ้ CP33 CP34 CP35 CP36 CP37 CP38 CP39 CP40 CP41 CP42 CP43 CP44 CP45 CP46 CP47 CP48 

CP33 1.000                

CP34 .118** 1.000               

CP35 .024** .681** 1.000              

CP36 .228** .012** .043** 1.000             

CP37 .166** .011** .040** .112** 1.000            

CP38 .209** .058** .105** .211** .787** 1.000           

CP39 .108** .031** .039** .107** .334** .412** 1.000          

CP40 .071** .009** .048** .049** .404** .325** .534** 1.000         

CP41 .079** .160** .117** .197** .246** .310** .009** .085** 1.000        

CP42 .147** .051** .027** .058** .360** .365** .236** .269** .071** 1.000       

CP43 .123** .026** .033** .126** .360** .473** .295** .234** .139** .774** 1.000      

CP44 .040** .033** .076** .068** .075** .018** .133** .138** .067** .306** .313** 1.000     

CP45 .110** .101** .049** .010** .087** .056** .154** .084** .054** .374** .402** .637** 1.000    

CP46 .087**  .051** .005** .061** .169** .177** .059** .080** .088** .112** .163** .024** .007** 1.000   

CP47 .318** .055** .054** .215** .217** .380** .193** .041** .217** .126** .284** .068** .008** .423** 1.000  

CP48 .303** .052** .085** .215** .225** .410** .170** .012** .235** .148** .340** .045** .025** .304** .871** 1.000 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้

จำนวน 16 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดความเห็นอกเห็นใจ (CPS) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง (CP48) และมีวิธีพูด วิธีการ
คิดและการวางแผนที่ดี (CP47) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.871 ส่วนตัวบ่งชี ้ที ่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ มีความตระหนักและรับรู้การกระทำของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน (CP46) และ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน (CP35) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.005 
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ตารางที่ 4.8  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) 
 

Correlation Matrix 
ตัวบ่งชี ้ GD49 GD50 GD51 GD52 GD53 GD54 GD55 GD56 GD57 GD58 GD59 GD60 

GD49 1.000            

GD50 .530** 1.000           

GD51 .126** .142** 1.000          

GD52 .145** .140** .781** 1.000         

GD53 .157** .037** .170** .229** 1.000        

GD54 .073** .211** .128** .137** .754** 1.000       

GD55 .153** .107** .068** .055** .316** .373** 1.000      

GD56 .197** .068** .073** .063** .343** .336** .704** 1.000     

GD57 .081** .014** .022** .098** .135** .181** .401** .494** 1.000    

GD58 .110** .140** .118** .170** .221** .033** .123** .130** .157** 1.000   

GD59 .120** .090** .133** .182** .119** .067** .113** .072** .157** .802** 1.000  

GD60 .077** .035** .123** .109** .062** .094** .120** .041** .080** .090** .157** 1.000 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีใจที่เปิดกว้างใน
การรับฟังข้อมูลที่หลากหลาย (GD59) และตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 
(GD58) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.802 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ 
ตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง (GD57) และสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงาน
ที่เป็นจริงได้ (GD50) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.014 

 โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตาราง
ที่ 4.5-4.8 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p< .01) และ .05 (p< .05) ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะ
นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้

 สำหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จำแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัด
ตระหนักในตนเอง โมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจและโมเดลการวัดมี
การตัดสินใจที่ดี ปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์- 
ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละ
โมเดลการวัด 

 

โมเดล 
Bartlett Test of 

Sphericity 
P 

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

ตระหนักในตนเอง 3373.665 .000 .904 
มีความมุ่งมั่น 9816.632 .000 .942 

มีความเห็นอกเห็นใจ 6969.888 .000 .933 
มีการตดัสินใจที่ด ี 4789.530 .000 .933 

 

 
 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน

นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
3373.665, 9816.632, 6969.888, 4789.530 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< 
.01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .904-.942 แสดงว่า
จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 
สำหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม  AMOS เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ
มาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จำนวน 60 ตัวบ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.4  โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) แสดงใน

ตารางที ่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้างโมเดลการวัดตระหนักใน
ตนเอง แสดงในภาพที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี ้   S.E. t-value 
สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ ์

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี ้(e) 
SEA1 SA1 

SA2 
SA3 
SA4 

0.74 
0.84 
1.09 
1.00 

0.55 
0.56 
0.63 

- 

13.60** 
15.13** 
17.42** 

- 

0.05 
0.11 
0.15 
0.23 

0.33 
0.42 
0.55 
0.60 

0.23 
0.21 
0.21 
0.14 

SEA2 SA5 
SA6 
SA7 
SA8 

0.91 
0.92 
0.90 
1.00 

0.65 
0.63 
0.60 

14.06** 
14.71** 
15.02** 

- 

0.21 
0.17 
0.11 
0.25 

0.53 
0.53 
0.48 
0.56 

0.17 
0.20 

- 
0.17 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี ้   S.E. t-value 
สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ ์

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี ้(e) 
SEA3 SA9 

SA10 
SA11 
SA12 

0.94 
1.08 
0.94 
1.00 

-0.56 
0.68 
0.06 

- 

16.78** 
16.05** 
13.86** 

- 

0.18 
0.13 
0.12 
0.16 

0.54 
0.54 
0.43 
0.51 

0.13 
0.17 
0.21 
0.16 

CMIN/DF = 1.797, RMSEA = 0.036, GFI = 0.984, AGFI = 0.963, CFI = 0.992, NFI = 0.982 
**P < .01 
 
ตารางที่ 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบตระหนักใน

ตนเอง 
 

องค์ประกอบย่อย SEA1 SEA2 SEA3 
SEA1 
SEA2 
SEA3 

1.000 
.838** 
.824** 

 
1.000 
.833** 

 
 

1.000 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.10-4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดตระหนักในตนเองได้ดังภาพที่ 4.6 
 

 
ภาพที่ 4.6  การสร้างโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง 
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 จากตารางที่ 4.10, 4.11 และภาพท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของตระหนักในตนเอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 1.797 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.036 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปร ับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.963 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเช ิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.982 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.75-1.10 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
คือ 0.30 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ SA1-SA4 เป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยความตระหนักทางอารมณ์ (SEA1) ตัวบ่งชี ้ SA5-SA8 เป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีการประเมินตนเอง (SEA2) และตัวบ่งชี ้ SA9-SA12 เป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยรู้ข้อจำกัดในตนเอง (SEA3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบแล้ว ยัง
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของตระหนักในตนเอง มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ำสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.824-0.838 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นำค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู้วิจัยได้นำค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับโมเดลการวัดของตระหนักในตนเองได้สเกล
องค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

SEA1 = (SA1+SA2+SA3+SA4) = (0.05+0.11+0.15+0.23) = 0.54 
SEA2 = (SA5+SA6+SA7+SA8) = (0.21-0.17+0.11+0.25) = 0.74 
SEA3 = (SA9+SA10+SA11+SA12) = (0.18+0.13+0.12-0.16) = 0.59 

 4.3.5  โมเดลการวัดมีความมุ่งม่ัน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) แสดงใน

ตารางที ่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรใน
องค์ประกอบของมีความมุ่งมั่น แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น แสดง
ในภาพที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e) 

CMT1 CM13 
CM14 
CM15 
CM16 

0.50 
0.40 
0.98 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 

- 

12.09** 
9.62** 
24.31** 

- 

0.01 
0.01 
0.10 
0.10 

0.22 
0.16 
0.67 
0.63 

0.23 
0.23 
0.12 
0.15 

CMT2 CM17 
CM18 
CM19 
CM20 
CM21 

1.25 
1.07 
0.85 
0.87 
1.00 

- 
0.05 
0.04 
0.04 

- 
18.97** 
21.03** 
21.17** 

- 

0.05 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 

0.63 
0.69 
0.52 
0.50 
0.59 

0.17 
0.12 
0.15 
0.17 
0.15 

CMT3 CM22 
CM23 
CM24 
CM25 
CM26 
CM27 

1.02 
1.04 
1.06 
1.10 
1.05 
1.00 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

- 

17.72** 
18.12** 
18.33** 
18.42** 
18.80** 

- 

0.24 
0.09 
0.04 
0.03 
0.05 
0.10 

0.66 
0.63 
0.60 
0.60 
0.61 
0.55 

0.14 
0.17 
0.20 
0.21 
0.19 
0.22 

CMT4 CM28 
CM29 
CM30 
CM31 
CM32 

0.95 
0.95 
0.89 
0.95 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.03 

- 

19.39** 
21.39** 
19.43** 
24.66** 

- 

0.22 
0.26 
0.19 
0.14 
0.18 

0.61 
0.75 
0.64 
0.66 
0.61 

0.19 
0.10 
0.15 
0.15 
0.21 

CMIN/DF = 1.909, RMSEA = 0.039, GFI = 0.971, AGFI = 0.937, CFI = 0.991, NFI = 0.981 
**P < .01 
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ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น 
(CMT) 

 
องค์ประกอบย่อย CMT1 CMT2 CMT3 CTM4 

CMT1 
CMT2 
CMT3 
CMT4 

1.000 
.860** 
.782** 
.761** 

 
1.000 
.901** 
.882** 

 
 

1.000 
.886** 

 
 

1.000 

     ** P < .01 
 

 จากตารางที่ 4.12-4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดมีความมุ่งม่ัน (CMT) ได้ดังภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7  การสร้างโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น 
 

 จากตารางที่ 4.12, 4.13 และภาพท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 1.909 ค่าความคลาดเคลื ่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.039 
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ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.971 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเช ิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.981 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 20 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.37-1.09 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
คือ 0.30 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CM13-CM16 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีเป้าหมาย (CMT1) ตัวบ่งชี้ CM17-CM21 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบ
ย่อยมีทัศนคติเชิงบวก (CMT2) และตัวบ่งชี้ CM22-CM27 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบย่อย
ความภักดีต่องาน (CMT3) และ ตัวบ่งชี้ CM28-CM32 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบย่อยมี
ความกระตือรือร้น (CMT4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้
จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ำสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.761-0.886 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นำค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู้วิจัยได้นำค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติสำหรับผู ้บร ิหารโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับโมเดลการวัดมี ความมุ ่งมั ่น ได้สเกล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) = (0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3 = (CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27) = 

0.24+0.09+0.04+0.03+0.15+0.10) = 0.60 
CMT4 = (CM28+CM29+CM30+CM31+CM32) = (0.22+0.26+0.19+0.14+0.18) = 0.89 

 4.3.6  โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) แสดง

ในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรใน
องค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ แสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลการวัดมีความเห็น
อกเห็นใจ แสดงในภาพที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e) 

CPS1 CP33 
CP34 
CP35 
CP36 

1.27 
0.10 
0.32 
1.00 

0.77 
0.18 
0.19 

- 

4.58** 
0.56** 
1.71** 

- 

0.23 
0.08 
0.03 
0.06 

0.37 
0.01 
0.01 
0.12 

0.10 
0.31 
0.30 
0.28 

CPS2 CP37 
CP38 
CP39 
CP40 

2.81 
4.01 
1.24 
1.00 

0.46 
0.71 
0.19 

- 

6.09** 
5.64** 
6.54** 

- 

0.02 
0.77 
0.08 
0.02 

0.57 
1.05 
0.15 
0.09 

0.17 
0.26 
0.25 
0.27 

CPS3 CP41 
CP42 
CP43 
CP44 

0.48 
3.05 
4.99 
1.00 

0.15 
0.40 
0.74 

- 

3.07** 
7.59** 
6.67** 

- 

0.02 
0.09 
0.34 
0.09 

0.01 
0.87 
0.87 
0.12 

0.30 
0.21 
0.09 
0.28 

CPS4 CP45 
CP46 
CP47 
CP48 

0.10 
0.16 
0.79 
1.00 

0.03 
0.02 
0.38 

- 

- 
20.85** 
8.05** 
3.09** 

0.01 
0.07 
0.57 
0.47 

0.12 
0.12 
0.87 
0.87 

0.31 
0.06 
0.03 
0.05 

CMIN/DF = 2.452, RMSEA = 0.049, GFI = 0.973, AGFI = 0.937, CFI = 0.979, NFI = 0.966 
**P < .01 
 
ตารางที ่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  4 ตัวแปรในองค์ประกอบมี

ความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
 

องค์ประกอบย่อย CPS1 CPS2 CPS3 CPS4 
CPS1 
CPS2 
CPS3 
CPS4 

1.000 
.556** 
.389** 
.292** 

 
1.000 
.609** 
.230** 

 
 

1.000 
.319** 

 
 

1.000 

** P < .01 
 

 จากตารางที่ 4.14-4.15 สร้างโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ได้ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8  การสร้างโมเดลการวัดของ มีความเห็นอกเห็นใจ 
 

 จากตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดมีความเห็นอกเห็นใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 2.452 ค่าความคลาดเคลื ่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.049 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.973 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเช ิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.966 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 16 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-1.43 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
คือ 0.30 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CP33-CP36 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยความมีน้ำใจ (CPS1) ตัวบ่งชี้ CP37-CP40 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบย่อย
ความเอื้ออาทร (CPS2) ตัวบ่งชี้ CP41-CP44 เป็นตัวบ่งชี้ที ่สำคัญขององค์ประกอบย่อยมีเมตตา 
(CPS3) และตัวบ่งชี้ CP45-CP48 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบย่อยมีสติ (CPS4) นอกจากจะ
พิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับ
องค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้
ความหมายในทำนองเดียวกัน 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ำสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.230-0.609 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นำค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู้วิจัยได้นำค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิ เคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจได้สเกล
องค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

CPS1 = (CP33+CP34+CP35+CP36) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
CPS2 = (CP37+CP38+CP39+CP40) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
CPS3 = (CP41+CP42+CP43+CP44) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 

4.3.7  โมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) แสดงใน

ตารางที ่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบของมีการตัดสินใจที่ดี แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่
ดี (Good Decision) แสดงในภาพที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี ้   S.E. t-value 
สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ ์

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี ้(e) 
GDC1 GD49 

GD50 
GD51 

8.26 
6.79 
1.00 

4.81 
4.65 

- 

1.71** 
1.46** 

- 

0.06 
0.02 
0.09 

0.05 
0.41 
0.66 

0.07 
0.14 
0.43 

GDC2 GD52 
GD53 
GD54 
GD55 
GD56 

0.03 
0.61 
0.49 
1.35 
1.00 

0.03 
0.14 
0.52 
0.29 

- 

0.89** 
4.27** 

- 
- 
- 

0.05 
0.23 
0.15 
0.71 
0.16 

0.51 
0.95 
0.14 
0.22 
0.01 

0.44 
0.33 
0.36 
0.02 
0.23 

GDC3 GD57 
GD58 
GD59 
GD60 

1.00 
4.26 
4.41 
0.98 

0.54 
2.03 
1.84 

- 

- 
2.31** 
2.17** 
1.80** 

0.05 
0.14 
0.05 
0.12 

0.17 
0.75 
0.84 
0.03 

0.52 
0.07 
0.11 
0.09 

CMIN/DF = 2.430, RMSEA = 0.048, GFI = 0.984, AGFI = 0.951, CFI = 0.987, NFI = 0.978 
**P < .01 
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ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีการ
ตัดสินใจที่ดี (GDC) 

 
องค์ประกอบย่อย GDC1 GDC2 GDC3 

GDC1 
GDC2 
GDC3 

1.000 
.124** 
.154** 

 
1.000 
.177** 

 
 

1.000 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 4.16-4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) ได้ดังภาพที่ 
4.9 
 

 
ภาพที่ 4.9  การสร้างโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี 
 

 จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดมีการตัดสินใจที่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 2.430 ค่าความคลาดเคลื ่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ 0.048 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.951 ค่าดัชนีความ
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สอดคล้องเช ิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.978 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.23-4.46 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด 
คือ 0.30 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สำคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ GD49-GD51 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ
องค์ประกอบย่อยระบุเป้าหมาย (GDC1) ตัวบ่งชี้ GD52-GD56 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบ
ย่อยจัดระเบียบความคิด (GDC2) และตัวบ่งชี้ GD57-GD60 เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบย่อย
ตระหนักถึงอคติ (GDC3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้
จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดีมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและควา ม
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ำสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.124-0.177 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยันในครั้งนี้ได้นำค่า
ความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู้วิจัยได้นำค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติ สำหรับผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที ่ดีได้สเกล
องค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

GDC1 = (GD49+GD50+GD51) = (0.06+0.02+0.09) = 0.17 
GDC2 = (GD52+GD53+GD54+GD55+GD56) = (0.05-0.23+0.15+0.71+0.16) = 1.82 
GDC3 = (GD57+GD58+GD59+GD60) = (0.05+0.14+0.05-0.12) = 1.79 
 โดยภาพรวม จากตารางที่ 4.10-4.17 และภาพที่ 4.6-4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กำหนดไว้ คือ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
มีนัยสำคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญขององค์ประกอบภาวะผู้นำ
อุดมสติและผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจำนวน 14 ตัว ได้ดังสมการ 

SEA1 = (SA1+SA2+SA3+SA4) = (0.05+0.11+0.15+0.23) = 0.54 
SEA2 = (SA5+SA6+SA7+SA8) = (0.21-0.17+0.11+0.25) = 0.74 
SEA3 = (SA9+SA10+SA11+SA12) = (0.18+0.13+0.12-0.16) = 0.59 
CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) = (0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3 = (CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27) = (0.24+0.09+0.04-0.03+0.15+0.10) 

 = 0.60 
CMT4 = (CM28+CM29+CM30+CM31+CM32) = (0.22+0.26+0.19+0.14+0.18) = 0.89 
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CPS1 = (CP33+CP34+CP35+CP36) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
CPS2 = (CP37+CP38+CP39+CP40) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
CPS3 = (CP41+CP42+CP43+CP44) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
GDC1 = (GD49+GD50+GD51) = (0.06+0.02+0.09) = 0.17 
GDC2 = (GD52+GD53+GD54+GD55+GD56) = (0.05-0.23+0.15+0.71+0.16) = 1.82 
GDC3 = (GD57+GD58+GD59+GD60) = (0.05+0.14+0.05-0.12) = 1.79 

 
4.4  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 การวิเคราะห์ในข้ันตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) จากองค ์ประกอบย ่อย 14 องค ์ประกอบ ซ ึ ่ ง ได ้จากสเกล
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 14 ตัวดังกล่าวข้างบน และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตระหนัก
ในตนเอง (SEA) มีความมุ่งมั่น (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) และมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) ดัง
แสดงโมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 
 
 SEA1 
  

 SEA2 
  

 SEA3 
  

 CMT1 
  

 CMT2 
  

 CMT3 
  

 CMT4 
  

 CPS1 
  

 CPS2 
  

 CPS3 
  

 CPS4 
  

 GDC1 
  

 GDC2 
  

 GDC3 
 

ภาพที่ 4.10  โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนำไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

SEA 

MFD 

CMT 

CPS 

GDC 
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แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มี
ประโยชน์ที่จะนำเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

 รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็น
เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s Test of Sphericity 
และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
โดยพิจารณาที่การมีนัยสำคัญทางสถิติ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 2010) และ
ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจำนวนพอเพียงในการวิเคราะห์
หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า 
.80 แสดงว่าจำนวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 
แสดงว่ามีตัวอย่างจำนวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) 
 
ตารางที่ 4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 14 ตัว 
 

Correlation Matrix 
 SEA1 SEA2 SEA3 CMT1 CMT2 CMT3 CMT4 CPS1 CPS2 CPS3 CPS4 GDC1 GDC2 GDC3 

SEA1 1.000              

SEA2 .435** 1.000             

SEA3 .314** .574** 1.000            

CMT1 .267** .321** .293** 1.000           

CMT2 .147** .127** .079** .020** 1.000          

CMT3 .024** .164** .149** .064** .385** 1.000         

CMT4 .487** .350** .325** .290** .066** .007** 1.000        

CPS1 .068** .034** .058** .144** .084** .071** .046** 1.000       

CPS2 .239** .207** .176** .122** .168** .199** .253** .038** 1.000      

CPS3 .090** .135** .129** .070** .157** .181** .160** .075** .335** 1.000     

CPS4 .418** .365** .341** .208** .093** .135** .485** .023** .315** .325** 1.000    

GDC1 .217** .203** .110** .103** .067** .089** .306** .032** .121** .035** .422** 1.000   

GDC2 .116** .013** .024** .064** .021** .008** .154** .005** .050** .016** .144** .338** 1.000  

GDC3 .217** .174** .174** .075** .013** .083** .270** .047** .241** .103** .287** .179** .276** 1.000 

หมายเหตุ :** หมายถึง p<0.01 
 

 จากตารางที ่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) 
โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ รู้ข้อจำกัดในตนเอง (SEA3) และมีการประเมิน
ตนเอง (SEA2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .574 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์
กันน้อยที ่ส ุดคือ จัดระเบียบความคิด (GDC2) และความมีน้ำใจ (CPS1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์เท่ากับ .005 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -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) ของโมเดล
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ 

 

โมเดล 
Bartlett Test of 

Sphericity 
p 

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

ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำอุดมสติ 1652.855 .000 0.769 
 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 1652.855 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ส่วนค่าการ
ทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.769 แสดงว่า จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอดุมสติ 
 

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ ์

(R2) 

ความคลาดเคลื่อน
ของตัวบง่ชี้ (e) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยตระหนักในตนเอง (SEA) 

SEA1 1.00 - - 0.24 0.66 1.30 
SEA2 1.01 0.04 23.04** 0.23 0.69 1.15 
SEA3 0.96 0.04 23.07** 0.22 0.68 1.12 

องค์ประกอบย่อยมีความมุ่งมั่น (CMT) 
CMT1 1.00 - - 0.41 0.85 0.32 
CMT2 2.13 0.60 33.04** 0.12 0.82 1.75 
CMT3 2.02 0.10 20.89** 0.06 0.58 5.19 
CMT4 0.95 0.40 19.39** 0.22 0.61 0.19 

องค์ประกอบย่อยมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
CPS1 1.00 - - 0.35 0.68 2.33 
CPS2 0.73 0.03 24.57** 0.24 0.69 1.21 
CPS3 1.04 0.04 26.07** 0.46 0.77 1.62 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

** P < .01 
 

 จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติได้ดังภาพที่ 4.11 

 
ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ 
 

 จากตารางที่ 4.20 และภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู ้นำอุดมสติพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า 
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 2.463 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ ์

(R2) 

ความคลาดเคลื่อน
ของตัวบง่ชี้ (e) 

CPS4 1.00 - 3.09** 0.47 0.87 0.05 
องค์ประกอบย่อยมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) 

GDC1 1.00 - - 0.33 0.72 1.02 
GDC2 0.91 0.04 21.52** 0.20 0.67 1.05 
GDC3 1.23 0.06 19.84** 0.18 0.66 1.67 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
SEA 1.00 - 19.96** - 0.75 0.64 
CMT 0.90 0.05 19.96** - 0.87 0.23 
CPS 1.47 0.08 17.91** - 0.82 0.99 
GDC 1.01 0.06 17.55** - 0.76 0.61 

CMIN/DF =2.463, RMSEA = 0.049, GFI = 0.965, AGFI = 0.941, CFI = 0.942, NFI = 0.908 
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ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ0.049 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.965 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 0.941 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเช ิงเปรียบเทียบ  (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.942 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.908 

 สรุปผลการวิเคราะห์เพื ่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที ่พัฒนาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ำหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84-1.70 และมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความมุ ่งมั่น 
(CMT) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.70 มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.59 มีการตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และตระหนักในตนเอง 
(SEA) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดจากองค์ประกอบของเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น มีความเห็นอกเห็นใจ มี
การตัดสินใจที่ดี และตระหนักในตนเอง ตามลำดับ 

 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้นำค่าน้ำหนักองค์ประกอบสำหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติทั้ง 4 องค์ประกอบ 
มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสอง
ค่านี้ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์, 2545) ดังสมการ 

 MFD = 1.70 (CMT)+1.59 (CPS)+1.00 (GDC)+0.84 (SEA) 
 
4.5  ค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 
3 คือผลการตรวจสอบค่าความเที ่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สำหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.3 สำหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 1997) รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21  น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

และตัวบ่งชี้ 
 
 องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี ้   

ภาวะผู ้นำอุดมสติ 
(FMD) 

ตระหนักในตนเอง (SEA) 0.84 

ความตระหน ัก ทางอารมณ์  
(SEA1) 

1.29 

SA1 0.74 
SA2 0.84 
SA3 1.09 
SA4 1.00 

มีการประเมินตนเอง (SEA2) 1.95 
SA5 0.91 
SA6 0.92 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 
 องค์ประกอบหลัก   

องค์ประกอบย่อย   
ตัวบ่งชี้   

 

  

  
SA7 0.90 
SA8 1.00 

รู้ข้อจำกัดในตนเอง (SEA3) 1.00 

SA9 0.94 
SA10 1.08 
SA11 0.90 
SA12 1.00 

มีความมุ่งมั่น (CMT) 1.70 

มีเป้าหมาย (CMT1) 0.56 

CM13 0.50 
CM14 0.40 
CM15 0.98 
CM16 1.00 

มีทัศนคติเชิงบวก (CMT2) 0.31 

CM17 1.25 
CM18 1.07 
CM19 0.85 
CM20 0.87 
CM21 1.00 

ความภักดีต่องาน (CMT3) 0.40 

CM22 1.02 
CM23 1.04 
CM24 1.06 
CM25 1.10 
CM26 1.05 
CM27 1.00 

 มีความมุ่งมั่น (CMT)  มีความกระตือรือร้น (CMT4) 1.00 

CM28 0.95 
CM29 0.95 
CM30 0.89 
CM31 0.95 
CM32 1.00 

ภาวะผู ้นำอุดมสติ 
(MFD) 

ม ีความเห ็นอกเห ็นใจ
(CPS) 

1.59 

ความมีน้ำใจ (CPS1) 1.00 

CP33 1.27 
CP34 0.31 
CP35 0.32 
CP36 1.00 

ความเอื้ออาทร (CPS2) 0.63 

CP37 2.81 
CP38 4.01 
CP39 1.24 
CP40 1.00 

มีเมตตา (CPS3) 0.51 

CP41 0.48 
CP42 3.05 
CP43 4.99 
CP44 1.00 

มีสต ิ(CPS4) 1.00 CP45 0.41 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 
 องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

 

    
CP46 0.56 
CP47 0.79 
CP48 1.00 

มีการตัดสินใจที่ดี (GDC) 1.00 

ระบุเป้าหมาย (GDC1) 0.76 
GD49 8.26 
GD50 6.79 
GD51 1.00 

จัดระเบียบความคิด (GDC2) 0.66 

GD52 0.30 
GD53 0.61 
GD54 0.49 
GD55 1.35 
GD56 1.00 

ภาวะผู ้นำอุดมสติ 
(MFD) มีการตัดสินใจที่ดี (GDC)  ตระหนักถึงอคติ (GDC3) 1.00 

GD57 1.00 
GD58 4.26 
GD59 4.41 
GD60 0.98 

หมายเหตุ การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ใช้ข้อมูลดิบ จึงมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเกิน 1 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบ
หลักท้ัง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84-1.70 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าเรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ  มีความมุ่งมั่น (CMT) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.70 มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.59 มีการ
ตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และตระหนักในตนเอง (SEA) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.84 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละองค์ประกอบ
หลักดังนี้ 

1)  องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (SEA) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ำหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00-1.95 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลำดับ
จากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการประเมินตนเอง (SEA2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.95 ตระหนักทางด้านอารมณ์ (SEA1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.29 และรู้ข้อจำกัด
ในตนเอง (SEA3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

2)  องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น (CMT) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ำหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.31-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกค่าเรียงลำดับ
จากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความกระตือรือร้น (CMT4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 มีเป้าหมาย (CMT1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.56 ความภักดีต่องาน (CMT3) มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.43 และมีทัศนคติเชิงบวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.31 

3) องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย
น้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.51-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
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เรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความมีน้ำใจ (CPS1) และมีสติ (CPS4) มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ความเอ้ืออาทร (CPS2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 และ
มีเมตตา (CPS3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.51 

4) องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ำหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลำดับ
จากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ตระหนักถึงอคติ (GDC3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 ระบุเปา้หมาย (GDC1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 และ จัดระเบียบความคิด 
(GDC2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 

 จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดับตัวบ่งชี้
ของภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 60 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.30-8.26 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้อย่างชัดเจน (GD49) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 8.26 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถนำความคิดเห็นมาจัดการ
อย่างเป็นระบบ (GD52) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.30 
 
4.6  โดยสรุป 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 
โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้นำอุดมสติ 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้โดยมีค่าสถิติที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด 4 

โมเดลและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดภาวะ
ผู้นำอุดมสติเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

 

โมเดลการวัด 

CMIN 
เกณฑ์ 1-3 
หรือน้อย

กว่า 

RMSA 
เกณฑ์ต่ำ
กว่า0.05 

GFI 
เกณฑ ์
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

CFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

NFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

ตระหนักในตนเอง 1.797 0.036 0.984 0.963 0.992 0.982 
มีความมั่นใจ 1.909 0.039 0.971 0.937 0.991 0.981 
มีความเห็นอกเห็นใจ 2.452 0.049 0.973 0.937 0.979 0.966 
มีการตัดสินใจที่ดี 2.430 0.048 0.984 0.951 0.982 0.978 
ภาวะผู้นำอุดมสติ 2.463 0.049 0.965 0.941 0.942 0.908 

 รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ทั ้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เช่นกัน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ และแสดงให้
เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ้ภาวะผู ้นำอุดมสติ สำหรับผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ สามารถ
ใช้วัดภาวะผู ้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น 
(1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนำไปเป็น
แหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถนำไปใช้
เพื ่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการ
ย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 
เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรได้และมีคุณสมบัติที ่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร 
ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะ
ผู้นำเชิงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อกำหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

ในการนำโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ 
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นำอุดมสติ
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการนำไปใช้  โดย
การนำไปใช้ให้คำนึงถึงค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปหาน้อย ทั้งในระดับ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ในที่นี้จะนำเสนอข้อมูลในระดับองค์ประกอบหลัก
และในระดับองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

 1.  การนำไปใช้ในองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น (Commitment) ประกอบด้วย 
 1.1  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
 1.2  มีเป้าหมาย (Goal) 
 1.3  ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
 1.4  มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 

 2.  การนำไปใช้ในองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ประกอบด้วย 
 2.1  ความมีน้ำใจ (Kindness) 
 2.2  มีสติ (Conscious) 
 2.3  ความเอ้ืออาทร (Generosity) 

  2.4  มีเมตตา (Merciful) 
 3.  การนำไปใช้ในองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
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 3.1  ตระหนักถึงอคต ิ(Aware of Biases) 
 3.2  ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
 3.3  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

 4. การนำไปใช้ในองค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-awareness) ประกอบด้วย 
 4.1  มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
 4.2  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
 4.3  รู้ขอ้จำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

 

 
 
ภาพที่ 4.12  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นำ

อุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) สร้างและพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ซึ่งเป็นนิยามที่
นักวิจัยกำหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่กำหนด
น้ำหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

 ประชากร (Population) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 30,719 คน (ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการสังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้กฎ
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจำนวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ซึ่งจำนวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการ
รวมตัวแปรแฝงจำนวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจำนวน 14 ตัว และจำนวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น รวม
ทั้งหมด 37 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจำนวน 610 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด จำแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบหลัก มีข้อคำถาม 60 ข้อ 

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละ
เพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้เพื ่อการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที ่กำหนด (3) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือ
พ ิจารณาความสัมพ ันธ ์ขององค์ประกอบ และ (5) การว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบเช ิงย ืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหาค่าสถิติที ่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้ (1) ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าต่ำ
กว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
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เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเช ิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index : NFI) มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 610 คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และ เพศหญิง จำนวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.05 

 เมื่อจำแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50 ปีมากที่สุด จำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33 
รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 อายุ ไม่เกิน 30 ปี จำนวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 และ อายุ 51-60 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ตามลำดับ 

 เมื ่อจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด 
จำนวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 62.13 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.39 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 ตามลำดับ 

 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ส่วนใหญ่ 11-20 ปี มากท่ีสุด จำนวน 252 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.31 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.53 และ มีประสบการณ์  6-10 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 และมีประสบการณ์ไม่
เกิน 5 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 11.31 ตามลำดับ 

 5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จำนวน 60 

ตัว เพื ่อคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี ่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ ความตระหนักทางอารมณ์ มีการประเมินตนเองและรู้ข้อจำกัดของตนเอง มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
บ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07-4.72 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.61-18.26 

องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มี
เป้าหมาย มีทัศนคติเชิงบวก ความภักดีต่องานและมีความกระตือรือร้น มีตัวบ่งชี้รวม 20 ตัวบ่งชี้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01-4.64 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34-17.35 

องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 
คือ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร มีเมตตาและมีสติ มีตัวบ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.31-4.62 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.75-15.69 

องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 
ระบุเป้าหมาย จัดระเบียบความคิด และตระหนักถึงอคติ มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.21-4.51 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.71-16.68 

โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 60 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01-
4.72 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34-18.26 ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความ
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เหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 

 5.1.3  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่ 2 มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค -สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าต่ำกว่า 
0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที ่ปรับแล้ว Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed 
Fit Index : NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามลำดับของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  5.1.3.1  ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื ่อพิจารณาระดับและทิศทาง
ความสัมพันธ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการ
วัดที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

- โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.006-
0.789 

- โมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.003-0.752 

- โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.005 -
0.871 

- โมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.014-
0.802 

โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ทุกโมเดลการวัดดังกล่าว
ข้างต้นมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 
  5.1.3.2  ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการ
ว ิ เคราะห ์ค ่าสถ ิต ิของ Bartlett และค ่าด ัชน ี  Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy (MSA) พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
น ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .01 โดยค่า Bartlett Test of Sphericity ม ีค ่าเท ่าก ับ  3373.665, 
9816.632, 6969.888, 4789.530 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) 

5.1.3.3  ค่าสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : KMO
เพื่อวัดความเพียงพอของตัวอย่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ ตระหนักในตนเอง (SEA) มีความมุ่งม่ัน (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีการตัดสินใจที่
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ดี (GDC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .904-.942 แสดงให้เห็นว่า จำนวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 5.1.3.4  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ 
ตระหนักในตนเอง (SEA) มีความมุ่งม่ัน (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีการตัดสินใจที่ดี (GDC) 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

- โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 1.797 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : 
RMSEA) เท่ากับ 0.036 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 
0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที ่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI) เท่ากับ 
0.963 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.992 และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 1.909 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) 
เท่ากับ 0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.971 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit index : AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.991และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เท่ากับ 0.981 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ2.452 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : 
RMSEA) เท่ากับ 0.049 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 
0.973 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit index : AGFI) เท่ากับ 
0.937 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.979 และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.966 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : CMIN/DF) เท่ากับ 2.430 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) 
เท่ากับ 0.048 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.984 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit index : AGFI) เท่ากับ 0.951 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนี



130 

 

ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.978 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดทุกค่า 

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ ตระหนักในตนเอง (SEA) มีความมุ่งมั่น (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีการ
ตัดสินใจที่ดี (GDC) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติสำหรับผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถนำมาสร้างสเกล
องค์ประกอบได้จำนวน 14 ตัว ดังสมการ 

SEA1 = (SA1+SA2+SA3+SA4) = (0.05+0.11+0.15+0.23) = 0.54 
SEA2 = (SA5+(SA6+SA7+SA8) = (0.21-0.17+0.11+0.25) = 0.74 
SEA3 = (SA9+SA10+SA11+SA12) = (0.18+0.13+0.12-0.16) = 0.59 
CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) = (0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3 = (CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27) = (0.24+0.09+0.04-0.03+0.15+0.10) 

 = 0.60 
CMT4 = (CM28+CM29+CM30+CM31+CM32) = (0.22+0.26+0.19+0.14+0.18) = 0.89 
CPS1 = (CP33+CP34+CP35+CP36) = (0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
CPS2 = (CP37+CP38+CP39+CP40) = (0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
CPS3 = (CP41+CP42+CP43+CP44) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 
GDC1 = (GD49+GD50+GD51) = (0.06+0.02+0.09) = 0.17 
GDC2 = (GD52+GD53+GD54+GD55+GD56) = (0.05-0.23+0.15+0.71+0.16) = 1.82 
GDC3 = (GD57+GD58+GD59+GD60) = (0.05+0.14+0.05-0.12) = 1.79 

  5.1.3.5  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพื่อหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดล
การวัดตระหนักในตนเอง (SEA) มี 3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) มี 4 
องค์ประกอบย่อย โมเดลการการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มี 4 องค์ประกอบย่อย และโมเดล
การวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) มี 3 องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้กำหนดเป็นโมเดลการวัดของภาวะ
ผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดล
การวัดพบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสอง
ต่อไป ดังนี ้ (1) ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 14 ตัว มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .005-574 (2) ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยค่า Bartlett Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 1685.855 ซึ ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) และ (3) ค่า 
Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : KMO มีค่าเท่ากับ .769 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่า  โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square : 
CMIN/DF) เท่ากับ 2.167 ค่าความคลาดเคลื ่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean 
Square Error of Approximation : RMSEA) เท ่าก ับ0.044 ค ่าด ัชน ีว ัดระด ับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index : GFI) เท่ากับ 0.968 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted 
Goodness-of-Fit index : AGFI) เท ่าก ับ 0.949 ค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องเช ิงเปร ียบเท ียบ
(Comparative Fit Index : CFI) เท่ากับ 0.950 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed 
Fit Index : NFI) เท่ากับ 0.913 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกค่าและจากการตรวจสอบ พบว่า ค่า
น้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84-1.70 และมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เมื่อนำมาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมายใน
ทำนองเดียวกันได้ ดังสมการ 

MFD = 1.58 (CMT)+1.45 (CPS)+1.00 (GDC)+0.77 (SEA) 
 5.1.4  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สำหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบย่อยเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 สำหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ผลการวิจัยมีดังนี้ 

  5.1.4.1  องค์ประกอบหลักทั้ง 4 องค์ประกอบของภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหาร
โรงเร ียนประถมศึกษา น้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลักทั ้ง 4 
องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84-1.70 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความมุ ่งมั ่น (CMT) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.70 มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.59 มีการ
ตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และตระหนักในตนเอง (SEA) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.84 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 14 
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละองค์ประกอบ
หลักดังนี้ 

  5.1.4.2  องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (SEA) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
น้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00-2.09 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกค่า
เรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการประเมินตนเอง (SEA2) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 2.09 ตระหนักทางด้านอารมณ์ (SEA1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.47 
และรู้ข้อจำกัดในตนเอง (SEA3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตามลำดับ 
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  5.1.4.3  องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น (CMT) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย
น้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.52-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกค่า
เรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความกระตือรือร้น (CMT4) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 มีเป้าหมาย (CMT1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.54 ความภักดีต่อ
งาน (CMT3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีทัศนคติเชิงบวก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.52 ตามลำดับ 

  5.1.4.4  องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ย่อยน้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.40-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่าเรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีสติ (CPS4) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 ความเอื้ออาทร (CPS2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 มีน้ำใจ (CPS1) มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.50 และมีเมตตา (CPS3) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40 
ตามลำดับ 

  5.1.4.5  องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
น้ำหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.61-1.00 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงลำดับจากค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ตระหนักถึงอคติ (GDC3) มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ระบุเป้าหมาย (GDC1) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.67 และจัด
ระเบียบความคิด (GDC2) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.64 ตามลำดับ 

 นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง ทั้ง 60 
ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.30-8.26 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ สามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้อย่างชัดเจน (GD49) มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 8.26 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ สามารถนำ
ความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ (GD52) มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.30 

 โดยสรุป ค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มี
ค่าเป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็น
ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้
ภาวะผู ้นำอุดมสติ สำหรับผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นำเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
Model) โดยแสดงตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปหาน้อย แสดงดังภาพที่ 
5.1 
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0.82 มีความกระตือรือร้น                          0.09     
0.66            1.00   

 มีเป้าหมาย 0.56   
0.68  0.40   

 ความภักดีตอ่งาน 0.31   
0.90     

 มีทัศนคติเชิงบวก    
0.75                                     0.49  

 ความมีน้ำใจ    
0.74  1.08              1.70 

 มีสติ 1.00   
0.82  0.63   

 ความเอื้ออาทร 0.51           1.59 

0.85     

 มีเมตตา    
0.86                                       1.34  

 ตระหนักถึงอคติ    
0.96  1.00     1.00 

 ระบุเป้าหมาย 0.76   
0.69  0.66   

 จัดระเบียบความคิด    
0.55                                   0.08      0.84 

 มีการประเมินตนเอง    
0.47  1.95   

 ความตระหนักทางอารมณ์ 1.29   
0.62  1.00   

 รู้ข้อจำกัดตวัเอง    

 
ภาพที่ 5.1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา 
 
5.2  อภิปรายผล 

 การวิจัยนี้ มีประเด็นสำหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1  ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดล 

จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวบ่งชี้ 60 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01-4.72 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34-18.26 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 
20% นั้น อาจเนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยนำมาใช้เป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยนี้ 
เป็นวิธีที่ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) ที่มีการกำหนดโมเดลโดยมีทฤษฎีและงานวิจัย
เป็นพื้นฐานรองรับ ตามทัศนะของนงลักษณ์  วิรัชชัย (2545) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องมีการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยอย่างหนักแน่น ทำให้ผู้วิจัยต้องศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งอย่างเป็น
เหตุผลต่อกัน มีการสรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การกำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้มีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่นำมาอ้างอิง 
นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงข้อแนะนำที่ว่า การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อย

มีความมุ่งมั่น 

มีความเห็นอก
เห็นใจ 

มีการตดัสินใจ
ที่ด ี

ตระหนักใน
ตนเอง 

ภาวะผู้นำ 
อุดมสติ 
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คุณภาพไปด้วย (เจือจันทร์  จงสถิตย์อยู่ และแสวง  ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 
2558) และข้อแนะนำที ่ว ่า การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื ่อกำหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้จะต้องคำนึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหา
เป็นสำคัญ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2558) นอกจากนั้น ในการวิจัยผู้วิจัยได้คำนึงถึงความมีคุณภาพของ
การดำเนินการวิจัยตามหลักการ Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger and Lee (2000) ทั้งใน
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของ
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจึงทำให้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้ทั้ง 60 ตัวมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสม
สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัวดังกล่าว นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยังได้อาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหลายประการที่จะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจ สอนใจ ให้คำนึงถึงคุณภาพของผลงานวิจัย
ที่ดีด้วยดังรายละเอียดที่กล่าวในบทที่ 2 

ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์ สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ เรืองยศ  แวดล้อม 
(2559) และเรื่อง ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่  21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ กรรณิกา  เรดมอนด์ (2559) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดียวกัน มีหลักการและมีแนวปฏิบัติใน
การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้แบบเดียวกัน แล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยและค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว
เช่นเดียวกัน 
 5.2.2  ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

จากผลการวิจัยที่พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งโมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ 
โมเดลการการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) โมเดลการวัดมีความมุ ่งมั ่น (CMT) โมเดลการวัดมี
ความเห็นอกเห็นใจ (CPS) และโมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (GDC) โมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการวัดภาวะผู้นำอุดมสติ (MFD) นั้น ผู้วิจัยมีเหตุผลที่นำมาอธิบายใน 
2 แง่มุม ดังนี้ 

ในแง่มุมที่มองจากทฤษฎีและงานวิจัยที่นำมาสร้างโมเดล ว่าเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่มี
ความสอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจเนื่องจากความ
เป็นสากล (Universal) ของทฤษฎีและงานวิจัย ที่ไม่ว่าทฤษฎีหรืองานวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นจากแหล่งใด
ในโลก แต่ได้มีการแผ่กระจายไปได้ในทุกประเทศ ตามกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ตามทัศนะของ ธานินทร์  เอื้ออภิธร (2561) ที่กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้
เส้นแบ่งระหว่างประเทศบางลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คนสามารถเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศได้อย่างง่ายดายมากขึ้น และทัศนะของ Greedisgood. (2017) ที่กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ 
(Globalization) คือการแพร่กระจายทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้
สัมพันธ์หรือรับผลกระทบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางซึ่ งมาจากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น และตามทัศนะของ Croucher (2004) กล่าวถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ว่า เป็นกระบวนการที ่ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียว 



135 

 

กระบวนการนี้เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม-วัฒนธรรม และการเมือง 
และทัศนะของ พิศาล  เหลืองมีกุล (2557) ที่กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมระดับโลก โดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของ 
ประชาคมโลกทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม 

จากแง่มุมแรกนี้ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในยุคปัจจุบันต่างได้รับอิทธิพลจากบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทยโดยภาพรวมที่
ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความเป็นโลกใบเดียวกันหรือความเป็น
โลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่งอิทธิพลนี้ได้รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำอุดมสติด้วยเช่นกัน 

ในแง่มุมย้อนกลับไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา
ตัวเองตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งจากการสำนึกในตนเอง และจากนโยบายหรือแนว
ปฏิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทข้ึนอยู่กับภารกิจและ
กิจกรรมการบริหาร ซึ่งการบริหารให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง การ
บริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะ
สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง  ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะ
สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังทัศนะของเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลในสถานศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจึงเป็นผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้นำ ตรงข้ามถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นำจะบริหารงาน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนด
กฎหมายเท่านั้น ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จและความล้มเหลวของ
องค์กร ผู้นำควรมีบทบาทในการเป็นผู้รับรู้ ประสานงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกเพื่อให้สมาชิก
ในหน่วยงานได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
สำคัญท่ีจะชี้วัดความสำเร็จ และความล้มเหลวขององค์การ ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัว และหน้าที่ หัว
คือมันสมอง สติปัญญา ความสามารถ หน้าที่คือความมีเสน่ห์ความสวยงามและบุคลิกภาพที่ดี  และ
ทัศนะของกิตติพันธ์  รุจิรกุล (2539) ที่กล่าวถึง คุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำควรจะทำให้มีขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง มีความอดทน 
2. อารมณ์ ผู้นำที่ดีควรมีอารมณ์ดีด้วย สามารถบังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจตนเองได้ 3. สติปัญญา
และคุณภาพทางสมองมีไหวพริบ วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  4. ภูมิหลังทางสังคม และ
ประสบการณ์ ผู้นำที่ดีควรมีภูมิหลังที่สะอาด และดังทัศนะของ Sachs (1966) ทีก่ล่าวถึงลักษณะของ
ผู้นำที่ดีว่าควรมีลักษณะ ดังนี้ 1. จะต้องมีความเข้าใจในตนเอง 2. ยอมรับฟังและเคารพในความ
คิดเห็นของคนอื ่น 3. มีความเข้าใจในสถานภาพของผู ้ร ่วมงานเป็นอย่างดี  4. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์5. สามารถนำความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และดังทัศนะของ 
Weigel (2012) ที่ให้ทรรศนะว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผู ้นำก็จะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ซึ่งทักษะภาวะผู้นำต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ภาระงานและบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในบริบทของโลกยุคใหม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Lee (2008) ที่ศึกษาวิจัย พบว่า ทักษะภาวะผู้นำโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน 
(Team Building Skill) ทักษะด้านความร่วมมือ (Collaboration Skill) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค์ (Critical Thinking and Creativity Skill) ทักษะด้านการแก้ปัญหา (Problem 
Solving Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ (Learning Innovation Skill) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ejimofor (2007) ที่พบว่า การ
พัฒนาทักษะภาวะผู ้นำของผู ้บริหารสถานศึกษาทำให้เกิดการเรียนรู ้ความเป็นผู ้นำที ่ประสบ
ความสำเร็จ เกิดความเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงาน โดย
มีกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และงานวิจัย
ของ National Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) ที่พบว่า ทักษะ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้
เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ทักษะการแก้ปัญหา 
(Problem Solving Skills) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Critical Thinking and 
Creativity Skill) ทักษะด้านการสื ่อสาร (Communication Skill) ทักษะด้านนวัตกรรมเพื ่อการ
เรียนรู้ (Learning Innovation Skill) ทักษะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy Skills) ทักษะการ
กำหนดทิศทางองค์กร (Setting Instructional Direction Skill) ทักษะการเรียนรู้ได้เร็ว (Sensitivity 
Skill) ท ักษะการพ ิจารณาต ัดส ิน (Adjustment Skill) และ ท ักษะม ุ ่ งผลส ัมฤทธ ิ ์  (Results 
Orientation Skill) 

 จากเหตุผลที่อธิบายในแง่มุมที ่สอง ว่าการปฏิบัติจริงในบริบททางการศึกษาไทยหรือ
สังคมไทยมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในระยะเวลาที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ได้ยึดทฤษฎีเป็นแนวทางตาม
หลักความสัมพันธ์ระหว่าง การปฏิบัติกับทฤษฎี ว่าเป็นดั่งสายธารที่เอื้อต่อกันไม่แยกจากกัน การ
ปฏิบัติต้องคำนึงถึงทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการเป็นแนวทางด้วย ตามทัศนะของ
วิโรจน์  สารรัตนะ (2558) และตามทัศนะของ ศิริอร  สินธุ และ เรณู  พุกบุญมี (2541) ที่กล่าวว่า
การสร้างงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความแข็งแกร่งและความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ
อุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยนี้ จะเป็นโมเดลที่มี
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับ
สถานศึกษา และระดับหน่วยงานต้นสังกัดสูงขึ้นไป ในการที่จะกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตาม
โมเดลที่ได้จากการวิจัยนี้ 
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 5.2.3  ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดอาจเนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่อภิปราย
ในเรื่องความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ข้างบนที่ว่า องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การวิจัย ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคัด
สรรไว้ในโมเดลอย่างคำนึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุกขั้นตอน
ตามทัศนะของวิโรจน์  สารรัตนะ (2558 ) ที่กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือกำหนดเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้หรือสาระหลักจะต้องคำนึงถึง
ความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นสำคัญ ทั้งในขั้นตอนการกำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ 

จากผลการวิจัย ทั้งในกรณีการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
และกรณีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ที ่พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ นี ้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิง
วิชาการและการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความเชื ่อมั ่นในความตรงเชิงโครงสร้างและอย่างมี
ผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถนำไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดล
สมการโครงสร ้ า ง  (Structural Equation Modeling) การว ิ จ ั ยและพ ัฒนา (Research and 
Development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็น
ต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่าย
ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทำให้องค์การ
สามารถนำไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการดำเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่
สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสำหรับครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนถิ่นเพื่อกำหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้
เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และการ
ประเมินผล (Evaluation) การดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 ในการนำไปใช้ในการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยขอกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการนำไปใช้
เพื ่อการพัฒนาภาวะผู ้นำอุดมสติ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเชิงบริหาร (Administrative 
Guidelines) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ โดยการนำไปใช้ให้คำนึงถึงค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) จากมากไปหาน้อย ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ในที่นี้จะ
นำเสนอข้อมูลในระดับองค์ประกอบหลักและในระดับองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  5.2.3.1  การนำไปใช้ในองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น (Commitment) ประกอบด้วย 
  1) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
  2) มีเป้าหมาย (Goal) 
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  3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
  4) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 

  5.2.3.2  การนำไปใช ้ ในองค ์ประกอบม ีความเห ็นอกเห ็นใจ  (Compassion) 
ประกอบด้วย 

  1) ความมีน้ำใจ (Kindness) 
  2) มีสติ (Conscious) 
  3) ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
  4) มีเมตตา (Merciful) 

  5.2.3.3  การนำไปใช้ในองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
  1) ตระหนักถึงอคต ิ(Aware of Biases) 
  2) ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
  3) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

  5.2.3.4  การนำไปใช ้ ในองค ์ประกอบตระหน ักในตนเอง (Self-awareness) 
ประกอบด้วย 

  1) มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
  2) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
  3) รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Self-limitation) 

 
 
ภาพที่ 5.2  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำอุดมสติ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3 ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายหรือ
กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรส่งเสริมให้นำโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการติดตาม การประเมินผลหรือการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และระดับตัวบ่งชี้ โดยการนำโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น ควรคำนึงถึง
ความสำคัญขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) ในระดับองค์ประกอบหลัก ควรส่งเสริมและพัฒนาการ
ตระหนักในตนเอง ให้ความสำคัญมีการประเมินตนเอง และความตระหนักทางอารมณ์และรู้ข้อจำกัด
ตัวเอง ตามลำดับ (2) องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น ควรให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้น มี
เป้าหมาย ความภักดีต่องาน และมีทัศนคติเชิงบวก ตามลำดับ (3) องค์ประกอบหลักมีความเห็นอก
เห็นใจ ควรให้ความสำคัญกับความมีสติ ความเอื ้ออาทร ความมีน้ำใจ และมีเมตตาตามลำดับ 
(4) องค์ประกอบหลักมีการตัดสินใจที่ดี ควรให้ความสำคัญกับความตระหนักถึงอคติ การจัดระเบียบ
ความคิด และการระบุเป้าหมาย ตามลำดับ 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื ่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายหรือกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ นำตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติที่ได้จากการวิจัยนี้ 
ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการพัฒนาคุณภาพในตัวของผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอุดมสติ หรือใช้ในการกำหนดตัว
บ่งชี้มาตรฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะสายผู้บริหาร หรือใช้เป็นกรอบใน
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา 

 5.3.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะดังนี้ 
  5.3.3.1  ควรทำวิจัยพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
เพ่ือศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในเชิงวิชาการ 
  5.3.3.2  ควรทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบ
จากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
  5.3.3.3  ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยระเบยีบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) 
เพื่อให้ได้โมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณนี ้
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  5.3.3.4  การวิจัยนี้ได้ศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน 
พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวนมาก แต่
เนื่องจากข้อจำกัดในการกำหนดองค์ประกอบเพ่ือใช้ในการวิจัย จึงใช้ค่าความถี่สูงเป็นเกณฑ์ในการคัด
สรร ทำให้องค์ประกอบเชิงทฤษฎีเหล่านั้นไม่ได้ถูกกำหนดใช้ในงานวิจัยนี้ด้วย การวิจัยในครั้งต่อไปจึง
ควรใช้หลักเหตุผลอื ่นมาเพื ่อการคัดสรรแทนการพิจารณาจากค่าความถี ่ส ูง เพื ่อให้โอกาสกับ
องค์ประกอบที่มีค่าความถี่ต่ำ แต่อาจเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญและที่มีการค้นพบใหม่ ได้ถูก
กำหนดใช้ในการวิจัยได้ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อคำถาม 
และดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อคำถาม 
และดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา (The Structural Relationship Model of Indicators of 
Mindful Leadership for Primary School Principals) 
คำชี้แจง 

1) ขอความกรุณาท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาของข้อคำถามว่าสามารถใช้สื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2) ขอความกรุณาท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามในตาราง (คอลัมน์ที่ 3) ว่า
มีเนื้อหาและใจความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (คอลัมน์ที่ 2) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (คอลัมน์ที่ 1) 
หรือไม่ โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

+ 1  หมายถึง ข้อคำถามมีความสอดคล้อง 
0     หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง 
- 1   หมายถึง ข้อคำถามไม่มีความสอดคล้อง 

 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 

 
 

นายเสถียร วงค์คม 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ และข้อคำถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชงิปฏิบตัิการ (1) ตัวบ่งชี้ (2) ข้อคำถาม (3) การใช้ภาษาของข้อคำถาม 
*ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 
1.องค์ประกอบตระหนักในตนเอง (Self-awareness)       
1.1. คว ามต ร ะหน ั กท า ง อา รมณ ์  ( Emotional 
Awareness)  
ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจน
ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อ
วัตถุประสงค์ความสำเร็จของการทำงานและเป้าหมาย
ขององค์กร 

1) ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์  1) ท่านสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้      

2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง  2) ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน      

3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการทำงาน  

3) ท ่านร ับร ู ้ ถ ึ งผลกระทบของอารมณ์ต ัวเองท ี ่มี
ประสิทธิภาพต่อการทำงาน  

    

4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื ่อว ัตถ ุประสงค์
ความสำเร็จของการทำงาน 

4) ท่านสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อให้บรรลุ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การทำงาน 

    

1.2. มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
ความสำนึก ซึ ่งเป็นภาวะทางจิตที ่เกี่ยวกับความรู้สึก 
ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ เกิดการรับรู้และ
การตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อื ่น แล้วมีการประเมินค่า รู ้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลำเอียง โดยพิจารณา
ผลที่เกิดขึ ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู ้อื ่น หรือการ
สำรวจด ้วยตนเอง ม ีความม ั ่นใจในค ุณค ่า  และ
ความสามารถของตนเอง 

1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อื่น 

1) ท่านได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับ
บุคคลอื่น 

    

2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 2) ท่านสามารถบอกข้อดีข้อด้วยของตนเองได้     

3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น 3) ท่านได้นำข้อมูลย้อนกลับจากผู ้อ ื ่นมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

    

4) มีความมั ่นใจในคุณค่า และความสามารถของ
ตนเอง 

4) ท่านมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง     

1.3. รู้ข้อจำกัดในตัวเอง (Self-limitation) 
การเข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่
กระตุ ้นทำให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลงทางนิส ัย ความ
ต้องการ โดยการสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทำให้เกิดความ
แตกต่าง หรือทำให้เกิดความแตกต่างกับคนอื่น รู้จักขีด
ความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจำกัดของตัวเราเอง อะไรที่
ทำได้ อะไรที่เกินฝัน มีความใส่ใจตัวเอง เพื่อที่จะช่วย ให้
ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิด

1) เข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ 

1) ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของ
ตนเอง 

    

2) ขีดความสามารถ และข้อจำกัดของตัวเองเรา อะไร
ที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ 

2) ท่านบอกขีดความสามารถ และข้อจำกัดของตัวเองได้
ว่าอะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ 

    

3) สำรวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 3) ท่านได้สำรวจตรวจสอบตนเอง     

4) เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 4) ท่านมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง     
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องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชงิปฏิบตัิการ (1) ตัวบ่งชี้ (2) ข้อคำถาม (3) การใช้ภาษาของข้อคำถาม 
*ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 
และความรู ้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่
แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 

2. องค์ประกอบมีความมุ่งมั่น (Committed)       
2.1 มีเป้าหมาย (Goal) 
ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กร
กำหนด โดยยึดเป้าหมายเป็นหลักสำหรับเปรียบเทียบ
เพื่อวัดความก้าวหน้าของความสำเร็จขององค์กร เป็น
ความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ 
ในอนาคต สามารถบรรลุงานตามเป้าหมายได้ด้วย
กระบวนการจัดการโดยมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างชัดเจน 

1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่
องค์กรกำหนด 

1) ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่
องค์กรคาดหวังไว้ได้ 

    

2) แผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต 2) ท่านปฏิบัติตามแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ 
ในอนาคต  

    

3 )  สามารถบรรล ุ ง านตาม เป ้ าหมาย ได ้ ด ้ ว ย
กระบวนการจัดการ 

3) ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

    

4) กำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 4) ท่านมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่าง
ชัดเจน 

    

2.2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) 
ความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส เป็น
ความรู ้สึกที ่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
สามารถสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองโดยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่
ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิง
ลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส 1) ท่านสามารถมองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของ
โอกาสที่เข้ามาได้ 

    

2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื ่อนในการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ 

2) ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่สร้างสรรค์ได้     

3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 3) ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง     
4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 4) ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี     
5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้
ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

5) ท่านสามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

    

2.3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
การมีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย มีความ
ไว้วางใจต่อองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมี
ความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไป
ข้างหน้า มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ และยอมรับความ
คิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 

1) มีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย  1) ท่านได้แสดงบทบาทที ่สำคัญในการปฏิบ ัต ิตาม
นโยบาย 

    

2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร 2) ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร     
3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด 3) ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด     
4) มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 4) ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ     
5) มีความซ่ือสัตย์ในงานที่ทำ 5) ท่านมีความซ่ือสัตย์ในงานที่ทำ     
6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 6) ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม     

2.4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
ความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน ไม่เห็นปัญหาเป็น
อุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั ่นใจว่าไม่มี

1) ความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 1) ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน     
2) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย 2) ท่านกล้าเผชิญกับปัญหาและไม่เห็นปัญหานั้นเป็น

อุปสรรคแต่กลับเห็นเป็นความท้าทาย 
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+1 0 -1 
อะไรที ่จะหยุดยั ้งในการที ่จะบรรลุเป้าหมาย มีความ
ทุ่มเทในการทำงานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และ
ยอมรับสิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการ
สื่อสารที่ดี 

3) มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะ
บรรลุเป้าหมาย 

3) ท่านมีความมั ่นใจว่าไม่มีอะไรที ่จะหยุดยั ้งในการ
ทำงานที่จะบรรลุเป้าหมาย 

    

4) มีความทุ่มเทในการทำงานสูง 4) ท่านมีความทุ่มเทในการทำงานอย่างสูง     
5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่  ๆ  และยอมรับสิ่งที่ทำเพื่อ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

5) ท่านชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับสิ่งที่ทำเพื่อ
ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 

    

3. อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ม ี ค ว า ม เ ห ็ น อ ก เ ห ็ น ใ จ 
(Compassionate) 

      

3.1 ความมีน้ำใจ (Kindness) 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเป็นผู้มีความเสียสละ การมี
ลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความสนใจใน
ความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและ
พร้อมที ่จะให้ความช่วยเหลือเก ื ้อกูลซึ ่งก ันและกัน 
ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน สละ 

1) เป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน 

1) ท่านเป็นผู้มีความเสียสละ และมีลักษณะการเป็นผู้ให้
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

    

2) ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความ
ทุกข์สุขของผู้อื่น 

2) ท่านให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น  
ความทุกข์ความสุขของผู้อื่น 

    

3) พร้อมที ่จะให้ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกัน 
ช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน 

3) ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 

    

4) อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามต่อสังคม 

4) ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลง
มือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามต่อสังคม 

    

3.2 ความเอื้ออาทร (Generosity) 
กระบวนการกระทำระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ 
ประคับประคองและเอ ื ้ออำนวยให้บ ุคคลสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า ซ่ึงเป็น
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม โดย
คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

1) การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล 1) ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล      
2) เอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

2) ท่านเอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

    

3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 

3) ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 

    

4) คำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

4) ท่านคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์
และวัฒนธรรม 

    

3.3 มีเมตตา (Merciful) 
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรักใคร่ ความ
ห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร 

1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 1) ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข     

2) ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทำได้  2) ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทำได้     
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ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบ
แทน คิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทำได้ กระทำด้วย
ความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 

3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื ่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์ 

3) ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์ 

    

4) กระทำต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี 4) ท่านปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี     

3.4 มีสติ (Conscious) 
สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความตระหนักและ
การรับรู้ ต่อการกระทำและต่อความคิดของตนเองและที่
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผน
ที่ดี ทำให้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ
ทำให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นอย่างมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ 

1) ตระหนักและการรับร ู ้  ต ่อการกระทำและต่อ
ความคิดของตนเอง 

1) ท่านมีความตระหนักและรับรู ้ต ่อการกระทำและ
ความคิดของตนเอง 

    

2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทำของตนเองที่
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

2) ท่านมีความตระหนักและรับรู้การกระทำของตนเองที่
มีต่อผู้อื่น 

    

3) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 3) ท่านมีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี     
4) ยอมฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื ่นอย่างมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

4) ท่านยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นอย่างมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

    

4.1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถวัดไดแ้ละ
มีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้
ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความ
ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

1) ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น สามารถวัดได้
และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน 

1) ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ได้อย่าง
ชัดเจน 

    

2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง มีความท้าทาย 

2) ท่านสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานที่เป็นจริงได้     

3) เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่า
กับการปฏิบัติ 

3) ท่านสามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ     

4.2. จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
การนำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ การจัดลำดับการคิด 
สร้างสถานการณ์ในการกระตุ ้นและชี ้นำให้เกิดความ
กระตือร ือร ้น โดยเร ียบเร ียงความคิดให ้ผ ู ้อ ื ่น เกิด
ความรู ้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื ่องราวต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัยการสำรวจ วิจัย 
การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

1) นำความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ  1) ท่านสามารถนำความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

    

2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ ้นและชี ้นำให้เกิด
ความกระตือรือร้น 

2) ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำ
ให้เกิดความกระตือรือร้น 

    

3) เรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิด ความรู้สึกร่วม 3) ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึก
ร่วม 

    

4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ 4) ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลความ
คิดเห็น 

    

5) อาศัยการสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง  ๆ 
เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

5) ท่านใช้วิธีการสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ 
เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

    

4.3.ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือ
มุมมอง 

1) ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์
หรือมุมมอง 
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พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่ง ซ่ึงจะเป็นผลนำมาซ่ึงการสูญเสียความคิดที่เปิด
กว้าง ผู้ที่มีความลำเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและ
ปฏิเสธที่จะคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้ร่วมงาน
ทุกฝ่าย 

2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่ง 

2) ท่านตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่ง 

    

3) มีความคิดที่เปิดกว้าง 3) ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟังข้อมูลที่หลากหลาย     
4) คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื ่น และผู้ร่วมงานทุก
ฝ่าย 

4) ท่านคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้ร่วมงานทุก
ฝ่าย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส 

2. ดร.ศศิธร  วงษ์ชาลี 
3. ดร.สายสมร  อุบลวัตร 

4. ดร.มงกุฎ  จำนงค์นิต 

5. ดร.เรืองยศ  แวดล้อม 

6. ดร.อาทิตยา  บริพันธ ์
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ดร.ศศิธร วงษ์ชาลี 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ดร.เรืองยศ  แวดล้อม 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 

 
(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

  



167 

 

 
 

ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ดร.อาทิตยา  บริพันธ์ 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ดร.สายสมร  อุบลวัตร 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 

เจริญพร  ดร.มงกุฎ  จำนงค์นิต 
 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเท่ียงตรงที่สุด 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจ
คุณภาพแบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ค่า IOC 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ของข้อคำถามแต่ละข้อ 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จำนวน 6 ท่าน 
 

ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 
1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

องค์ประกอบหลักท่ี 1 ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
2 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
5 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 3 รู้ข้อจำกัดของตนเอง (Know the Limits) 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
10 +1 +1 0 +1 +1 0 0.67 ใช้ได ้
11 +1 +1 0 +1 +1 -1 0.50 ใช้ได ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบหลักท่ี 2 มีความมุ่งมั่น (Committed) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีเป้าหมาย (Goal) 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
15 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
18 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 ใช้ได ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 
1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
29 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบหลักท่ี 3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความมีน้ำใจ (Kindness) 
33 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
36 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0.67 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
37 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีเมตตา (Merciful) 
41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีสติ (Conscious) 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
48 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบหลักท่ี 4 มีการตัดสินใจที่ดี (Good decision) 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 
1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
51 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
52 +1 +1 +1 0 +1 0 0.67 ใช้ได ้
53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
55 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
56 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
58 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได ้
59 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

 
  



174 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการตรวจสอบสำนวนภาษา 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสำนวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื ่อง“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา” 
เรียน .................................................................................................... 

กระผม นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รศ. ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ และ ดร.ประยุทธ  ชูสอน 

วัตถุประสงค์ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู ้นำอุดมสติสำหรับผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา”ที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรกำหนดไว้ในโมเดล (2) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) เพื่อตรวจสอบน้ำหนักองค์ประกอบ
ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

เพ่ือให้ความถูกต้องของสำนวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละ “ข้อคำถาม” จึงใคร่ขอความกรุณาท่านให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาของข้อคำถามในแต่ละข้อ 

ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสำนวนภาษากลับมายัง
ผู้วิจัยตามที่อยู่ด้านหลังตรวจสอบความสอดคล้อง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ กระผม นาย
เสถียร  วงค์คม เบอร์โทร 0636178546 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของสำนวนภาษาและให้คำแนะนำในครั้งนี้ 
 

นายเสถียร  วงค์คม  
ผู้วิจัย 
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คำชี้แจง 
โปรดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของสำนวนภาษาของแต่ละข้อคำถาม และให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงสำนวนภาษาตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 

แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสำนวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา” 

ข้อที่ ข้อคำถาม ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
1. ท ่ านสามารถจ ัดการและควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้ 
✓  

2. ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองใน
การปฏิบัติงาน 

  

3. ท่านร ับร ู ้ถ ึงผลกระทบของอารมณ์
ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน 

✓  

4. ท่านสามารถปร ับภาพล ักษณ์ของ
ตนเองเพื ่อให้บรรลุความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์การทำงาน 

✓  

5. ท่านได ้ตระหน ักถ ึงความแตกต ่าง
ระหว่างตัวท่านกับบุคคลอ่ืน 

✓  

6. ท่านสามารถบอกข้อด ีข ้อด ้อยของ
ตนเองได ้

✓  

7. ท่านได้นำข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื ่นมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

  

8. ท่านมีความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง 

  

9. ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และ
ความต้องการของตนเอง 

✓  

10. ท ่ านบอกข ี ดความสามารถ  และ
ข้อจำกัดของตัวเองได้ว่าอะไรที่ทำได้ 
อะไรที่ทำไม่ได้ 

✓  

11. ท่านได้สำรวจตรวจสอบตนเอง ✓  
12. ท่านมีการเรียนรู ้จากความผิดพลาด

ของตนเอง 
✓  

13. ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวังไว้ได้ 

✓  
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ข้อที่ ข้อคำถาม ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
14. ท่านปฏิบัติตามแผนงานที่จะนำไปสู่

เป้าหมายอื่น ๆ ในอนาคต 
  

15. ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

✓  

16. ท่านมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างชัดเจน 

✓  

17. ท่านสามารถมองเห็นและตระหนักถึง
ความสำคัญของโอกาสที่เข้ามาได้ 

✓  

18. ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่
สร้างสรรค์ได้ 

  

19. ท่านมีความเชื ่อมั ่นในความสามารถ
ของตนเอง 

✓  

20. ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาสที่ด ี

✓  

21. ท่านสามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

✓  

22. ท่านได้แสดงบทบาทที ่สำคัญในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย 

✓  

23. ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร ✓  
24. ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างดี

ที่สุด 
✓  

25. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีทำ ✓  
26. ท่านมีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ ✓  
27. ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลง

ของที่ประชุม 
✓  

28. ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ทำงาน 

✓  

29. ท่านกล้าเผชิญกับปัญหาและไม่เห็น
ปัญหานั้นเป็นอุปสรรคแต่กลับเห็นเป็น
ความท้าทาย 

✓  

30. ท่านมีความมั ่นใจว่าไม่ม ีอะไรที ่จะ
หย ุดย ั ้ ง ในการทำงานท ี ่ จะบรรลุ
เป้าหมาย 

✓  

31. ท่านมีความทุ่มเทในการทำงานอย่างสูง   
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ข้อที่ ข้อคำถาม ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
32. ท่านชอบที ่จะค้นหาสิ ่งใหม่  ๆ และ

ยอมรับสิ่งที ่ทำเพื ่อปรับปรุงงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

✓  

33. ท่านเป ็นผ ู ้ม ีความเส ียสละ และมี
ลักษณะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

✓  

34. ท่านให้ความสนใจในความต้องการ 
ความจำเป็น ความทุกข์ความสุขของ
ผู้อื่น 

✓  

35. ท่านพร้อมท ี ่จะให ้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม 
รู้จักแบ่งปัน  

  

36. ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สต ิป ัญญา ลงม ือปฏ ิบ ัต ิการ เ พ่ือ
บรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามต่อสังคม 

✓  

37. ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มบุคคล 

✓  

38. ท่านเอ ื ้ออำนวยให ้บ ุคคลสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

✓  

39. ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสังคม 

✓  

40. ท่านคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

✓  

41. ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื ่นมี
สุข 

✓  

42. ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าที่ตน
จะทำได้ 

✓  

43. ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้
ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 

✓  

44. ท่านปฏิบัต ิต ่อผู ้ร ่วมงานด้วยความ
ปรารถนาดี 

✓  

45. ท่านมีความตระหนักและรับรู้ต่อการ
กระทำและความคิดของตนเอง 

✓  
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ข้อที่ ข้อคำถาม ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
46. ท่านมีความตระหนักและร ับร ู ้การ

กระทำของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน 
✓  

47. ท่านม ีว ิธ ีพ ูด ว ิธ ีการค ิด และการ
วางแผนที่ดี 

✓  

48. ท่านยอมฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
มีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

✓  

49. ท่านสามารถระบุผลล ัพธ ์ท ี ่องค ์กร
ต้องการ ได้อย่างชัดเจน 

✓  

50. ท่านสามารถกำหนดเป้าหมายการ
ทำงานที่เป็นจริงได ้

✓  

51. ท่านสามารถเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ✓  
52. ท่านสามารถนำความคิดเห็นมาจัดการ

อย่างเป็นระบบ 
✓  

53. ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการ
ก ร ะ ต ุ ้ น แ ล ะช ี ้ น ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ค ว า ม
กระตือรือร้น 

✓  

54. ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืน
เกิดความรู้สึกร่วม 

✓  

55. ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากข้อมูลความคิดเห็น 

✓  

56. ท่านใช้วิธีการสำรวจ วิจัย การทำสถิติ
ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

✓  

57. ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอียง
ของอารมณ์หรือมุมมอง 

✓  

58. ท่านตระหนักถึงความเอนเอียงต่อ
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 

✓  

59. ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟังข้อมูล
ที่หลากหลาย 

✓  

60. ท่านคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย 

✓  
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื ่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา 
 
กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายเสถียร  วงค์คม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กำลังทำ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ 1) รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ 2) 
ดร. ประยุทธ์  ชูสอน ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความกรุณา
ข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี ้
คำชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน  จัด

ส่งคืน โดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบผู้วิจัยขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี ้
 

เสถียร  วงค์คม 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจงโปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  51-60 ปี 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ไม่เกิน 5 ปี 
  6 -10 ปี 
  11-20 ปี 
  21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่า

ท่านมีการปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากที่สุด            น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
1 ท่านสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้      
2 ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน      
3 ท่านรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

ต่อการทำงาน 
     

4 ท่านสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื ่อให้บรรลุ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การทำงาน 

     

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
5 ท่านได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับบุคคล

อ่ืน 
     

6 ท่านสามารถบอกข้อดีข้อด้อยของตนเองได้      
7 ท่านได้นำข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื ่นมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนา 
     

8 ท่านมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง      
องค์ประกอบย่อยท่ี 3 รู้ข้อจำกัดในตัวเอง (Self-limitation) 
9 ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของ

ตนเอง 
     

10 ท่านบอกขีดความสามารถ และข้อจำกัดของตัวเองได้ว่า
อะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ 

     

11 ท่านได้สำรวจตรวจสอบตนเอง      

12 ท่านมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง      
องค์ประกอบหลักที ่2 มีความมุ่งม่ัน (Committed) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 มีเป้าหมาย (Goal) 
13 ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่องค์กร

คาดหวังไว้ได ้
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากที่สุด            น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

14 ท่านปฏิบัติตามแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ใน
อนาคต 

     

15 ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 

     

16 ท่านมีการกำหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน      
องค์ประกอบย่อยท่ี 2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 

17 ท่านสามารถมองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของ
โอกาสที่เข้ามาได้ 

     

18 ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานที่สร้างสรรค์ได้      
19 ท่านมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง      
20 ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี      
21 ท่านสามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิง

ลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 
     

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
22 ท่านได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย      
23 ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร      
24 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด      
25 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานท่ีทำ      
26 ท่านมีความซื่อสัตย์ในงานที่ทำ      
27 ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม      
องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28 ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน      
29 ท่านกล้าเผชิญกับปัญหาและไม่เห็นปัญหานั้นเป็นอุปสรรค

แต่กลับเห็นเป็นความท้าทาย 
     

30 ท่านมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการทำงานที่
จะบรรลุเป้าหมาย 

     

31 ท่านมีความทุ่มเทในการทำงานอย่างสูง      
32 ท่านชอบที่จะค้นหาสิ ่งใหม่ ๆ และยอมรับสิ ่งที ่ทำเพ่ือ

ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 
     

องค์ประกอบหลักที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ความมีน้ำใจ (Kindness) 
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากที่สุด            น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

33 ท่านเป็นผู้มีความเสียสละ และมีลักษณะการเป็นผู้ให้โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน 

     

34 ท่านให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความ
ทุกข์ความสุขของผู้อื่น 

     

35 ท่านพร้อมที ่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 

     

36 ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
ต่อสังคม 

     

องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความเอื้ออาทร (Generosity) 
37 ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล       
38 ท่านเอื้ออำนวยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
     

39 ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 

     

40 ท่านคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

     

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีเมตตา (Merciful) 

41 ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข      
42 ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะทำได้      
43 ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขหรือ

ให้พ้นจากทุกข ์
     

44 ท่านปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี      
องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีสติ (Conscious) 
45 ท่านมีความตระหนักและรับรู้ต่อการกระทำและความคิด

ของตนเอง 
     

46 ท่านมีความตระหนักและรับรู้การกระทำของตนเองที่มีต่อ
ผู้อื่น 

     

47 ท่านมีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี      

48 ท่านยอมฟังความคิดเห ็นของผ ู ้อ ื ่นอย ่างมีเหตุม ีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

     

องค์ประกอบหลักที่ 4 มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 
มากที่สุด            น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose) 
49 ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ได้อย่างชัดเจน      
50 ท่านสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานที่เป็นจริงได้      
51 ท่านสามารถเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ      
องค์ประกอบย่อยท่ี 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
52 ท่านสามารถนำความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ      
53 ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นำให้

เกิดความกระตือรือร้น 
     

54 ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม       
55 ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลความ

คิดเห็น 
     

56 ท่านใช้วิธีการสำรวจ วิจัย การทำสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
หาข้อมูลที่แท้จริง 

     

องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57 ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือ

มุมมอง 
     

58 ท่านตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง       
59 ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟังข้อมูลที่หลากหลาย      
60 ท่านคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ร่วมงานทุกฝ่าย      
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากการทดลองใช้แบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน องค์ประกอบหลัก ตระหนักในตนเอง 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 610 100.0 

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

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.904 12 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน องค์ประกอบหลัก มีความมุ่งม่ัน 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 610 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.956 20 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน องค์ประกอบหลัก มีความเห็นอกเห็นใจ 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 608 99.7 

Excludeda 2 .3 
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Total 610 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.944 16 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน องค์ประกอบหลัก มีการตัดสินใจที่ดี 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 610 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
 .945 12 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือราชการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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เรื่อง    ขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เจริญพร   .........................................  
 ด้วย นายเสถียร  วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เลขประจำตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” ในการนี้ จำเป็นต้องมีแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยให้ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัยของนักศึกษา
ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา 

ขอเจริญพร 
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  

ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๘๔ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
๙/๓๗ หมู่ ๑๒ ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ฌ 
ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภาวะผู้นำอุดมสต ิ

สำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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1. โมเดลตระหนักในตนเอง 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
SA4 <--- SAE1 1.000     

SA3 <--- SAE1 1.095 .063 17.426 *** par_1 
SA2 <--- SAE1 .847 .056 15.135 *** par_2 
SA1 <--- SAE1 .746 .055 13.605 *** par_3 
SA8 <--- SEA2 1.000     

SA7 <--- SEA2 .907 .060 15.028 *** par_4 
SA6 <--- SEA2 .928 .063 14.714 *** par_5 
SA5 <--- SEA2 .912 .065 14.068 *** par_6 
SA12 <--- SEA3 1.000     

SA11 <--- SEA3 .964 .070 13.867 *** par_7 
SA10 <--- SEA3 1.087 .068 16.054 *** par_8 
SA9 <--- SEA3 .942 .056 16.782 *** par_9 

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

SAE1   .220 .021 10.510 *** par_31 
SEA2   .233 .024 9.637 *** par_32 
SEA3   .181 .019 9.471 *** par_33 
e4   .145 .012 12.399 *** par_34 
e3   .216 .016 13.551 *** par_35 
e2   .210 .014 15.049 *** par_36 
e1   .239 .015 15.799 *** par_37 
e8   .176 .015 11.421 *** par_38 
e7   .202 .014 14.758 *** par_39 
e6   .176 .015 11.390 *** par_40 
e5   .171 .014 12.043 *** par_41 
e12   .169 .012 13.702 *** par_42 
e11   .216 .015 14.802 *** par_43 
e10   .176 .013 13.888 *** par_44 
e9   .133 .009 14.184 *** par_45 

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

SA9   .548 
SA10   .549 
SA11   .438 
SA12   .517 
SA5   .531 
SA6   .533 
SA7   .487 
SA8   .569 
SA1   .338 
SA2   .429 
SA3   .550 
SA4   .602 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

SA4 <--- SAE1 .776 
SA3 <--- SAE1 .741 
SA2 <--- SAE1 .655 
SA1 <--- SAE1 .582 
SA8 <--- SEA2 .754 
SA7 <--- SEA2 .698 
SA6 <--- SEA2 .730 
SA5 <--- SEA2 .729 
SA12 <--- SEA3 .719 
SA11 <--- SEA3 .662 
SA10 <--- SEA3 .741 
SA9 <--- SEA3 .740 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 SA9 SA10 SA11 SA12 SA5 SA6 SA7 SA8 SA1 SA2 SA3 SA4 
SEA3 .180 .134 .122 .168 .037 .074 .058 .055 -.028 .018 .018 .075 
SEA2 .085 .009 .023 .062 .212 .174 .117 .255 -.069 .054 .024 .066 
SAE1 .010 .060 .038 .060 .033 .066 .066 .067 .056 .115 .153 .237 

 

2. โมเดลมีความมุ่งม่ัน 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
cm16 <--- cmt1 1.000     

cm15 <--- cmt1 .996 .037 26.816 *** par_1 
cm14 <--- cmt1 .386 .039 9.948 *** par_2 
cm13 <--- cmt1 .509 .039 13.149 *** par_3 
cm21 <--- cmt2 1.000     

cm20 <--- cmt2 .852 .037 22.736 *** par_4 
cm19 <--- cmt2 .849 .037 22.725 *** par_5 
cm18 <--- cmt2 1.076 .047 23.008 *** par_6 
cm17 <--- cmt2 1.124 .054 20.819 *** par_7 
cm27 <--- cmt3 1.000     

cm26 <--- cmt3 1.067 .052 20.695 *** par_8 
cm25 <--- cmt3 1.101 .054 20.382 *** par_9 
cm24 <--- cmt3 1.072 .053 20.090 *** par_10 
cm23 <--- cmt3 1.042 .052 20.051 *** par_11 
cm22 <--- cmt3 1.045 .054 19.529 *** par_12 
cm32 <--- cmt4 1.000     

cm31 <--- cmt4 .929 .035 26.577 *** par_13 
cm30 <--- cmt4 .871 .041 21.076 *** par_14 
cm29 <--- cmt4 .924 .040 23.334 *** par_15 
cm28 <--- cmt4 .945 .044 21.423 *** par_16 

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

   Estimate 
cm16 <--- cmt1 .808 
cm15 <--- cmt1 .837 
cm14 <--- cmt1 .386 
cm13 <--- cmt1 .483 
cm21 <--- cmt2 .774 
cm20 <--- cmt2 .699 
cm19 <--- cmt2 .727 
cm18 <--- cmt2 .845 
cm17 <--- cmt2 .807 
cm27 <--- cmt3 .749 
cm26 <--- cmt3 .797 
cm25 <--- cmt3 .790 
cm24 <--- cmt3 .782 
cm23 <--- cmt3 .805 
cm22 <--- cmt3 .828 



196 

 

   Estimate 
cm32 <--- cmt4 .796 
cm31 <--- cmt4 .818 
cm30 <--- cmt4 .800 
cm29 <--- cmt4 .867 
cm28 <--- cmt4 .794 

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

   Estimate 
cm28   .630 
cm29   .751 
cm30   .640 
cm31   .670 
cm32   .633 
cm22   .686 
cm23   .647 
cm24   .612 
cm25   .624 
cm26   .636 
cm27   .561 
cm17   .651 
cm18   .713 
cm19   .529 
cm20   .489 
cm21   .599 
cm13   .233 
cm14   .149 
cm15   .700 
cm16   .653 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
Correlation Matrix 

  CM13 CM14 CM15 CM16 CM17 CM18 CM19 CM20 CM21 CM22 CM23 CM24 CM25 CM26 CM27 CM28 CM29 CM30 CM31 CM32 

 CM13 1.000                    

CM14 .551** 1.000                   

CM15 .157** .177** 1.000                  

CM16 .119** .121** .679** 1.000                 

CM17 .015** .086** .032** .003** 1.000                

CM18 .050** .007** .006** .042** .649** 1.000               

CM19 .058** .092** .022** .046** .080** .019** 1.000              

CM20 .194** .103** .009** .038** .114** .116** .845** 1.000             

CM21 .029** .084** .064** .118** .022** .032** .312** .383** 1.000            

CM22 .023** -.026** .071** .120** .032** .012** .402** .368** .611** 1.000           

CM23 .139** -.031** .022** .072** .288** .252** .269** .417** .107** .032** 1.000          

CM24 .101** .092** .017** .014** .027** .012** .376** .354** .219** .218** .048** 1.000         

CM25 .185** .101** .036** .024** .094** .123** .368** .448** .257** .169** .230** .752** 1.000        

CM26 .045** .030** .059** .058** .031** .097** .123** .141** .155** .093** .038** .389** .354** 1.000       

CM27 .028** .011** .098** .079** .127** .102** .049** .026** .071** .091** .162** .355** .286** .625** 1.000      

CM28 .129** .114** .034** .012** .211** .211** .224** .269** .141** .029** .225** .267** .367** .164** .141** 1.000     

CM29 .248** .123** .086** .060** .052** .052** .148** .179** .011** .034** .063** .185** .224** .048** .023** .089** 1.000    

CM30 .358** .251** .108** .075** .155** .171** .128** .277** .071** .013** .212** .116** .330** .011** .087** .217** .420** 1.000   

CM31 .420** .263** .087** .080** .198** .216** .176** .354** .092** .004** .228** .125** .366** .060** .134** .256** .331** .866** 1.000  

CM32 .312** .261** .092** .035** .030** .110** .033** .145** .052** .033** .170** .111 .202** .040** .025** .149** .240** .552** .444** 1.000 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 cm28 cm29 cm30 cm31 cm32 cm22 cm23 cm24 cm25 cm26 cm27 cm17 cm18 cm19 cm20 cm21 cm13 cm14 cm15 cm16 

cmt4 .241 .282 .195 .108 .158 .222 .001 .002 .013 .052 -.233 .009 -.067 .063 .008 -.195 -.007 .019 .111 .080 

cmt3 .015 .036 .122 .041 -.056 .258 .090 .053 .028 .161 .099 .014 .051 .062 .013 -.103 -.008 .021 .052 .028 

cmt2 .007 -.002 .057 -.033 .010 .050 .023 .021 .014 .042 .024 .051 .075 .054 .040 .062 .043 .032 .252 .131 

cmt1 .019 .040 .053 -.019 .019 -.005 .034 -.004 .017 .036 .007 .200 .271 .098 .060 .134 -.005 .015 .109 -.078 
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3. โมเดลมีความเห็นอกเห็นใจ 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
CP36 <--- CPS1 1.000     

CP35 <--- CPS1 .329 .192 1.715 .086 par_1 
CP34 <--- CPS1 .103 .183 .564 .573 par_2 
CP33 <--- CPS1 -1.240 .270 -4.589 *** par_3 
CP40 <--- CPS2 1.000     

CP39 <--- CPS2 1.245 .190 6.543 *** par_4 
CP38 <--- CPS2 4.011 .710 5.647 *** par_5 
CP37 <--- CPS2 2.818 .462 6.099 *** par_6 
CP44 <--- CPS3 1.000     

CP43 <--- CPS3 4.994 .748 6.679 *** par_7 
CP42 <--- CPS3 3.051 .402 7.593 *** par_8 
CP41 <--- CPS3 -.480 .156 -3.072 .002 par_9 
CP48 <--- CPS4 1.000     

CP47 <--- CPS4 .794 .038 20.854 *** par_10 
CP46 <--- CPS4 .160 .020 8.056 *** par_11 
CP45 <--- CPS4 .102 .033 3.091 .002 par_12 

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

   Estimate 
CP36 <--- CPS1 .358 
CP35 <--- CPS1 .122 
CP34 <--- CPS1 .038 
CP33 <--- CPS1 -.612 
CP40 <--- CPS2 .314 
CP39 <--- CPS2 .391 
CP38 <--- CPS2 1.028 
CP37 <--- CPS2 .759 
CP44 <--- CPS3 .268 
CP43 <--- CPS3 1.099 
CP42 <--- CPS3 .700 
CP41 <--- CPS3 -.130 
CP48 <--- CPS4 .936 
CP47 <--- CPS4 .933 
CP46 <--- CPS4 .347 
CP45 <--- CPS4 .110 

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

   Estimate 
CP45   .012 
CP46   .121 
CP47   .870 
CP48   .877 
CP41   .017 
CP42   .490 
CP43   1.209 
CP44   .072 
CP37   .576 
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   Estimate 
CP38   1.057 
CP39   .153 
CP40   .099 
CP33   .375 
CP34   .001 
CP35   .015 
CP36   .128 

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

   Estimate 
CP45   .012 
CP46   .121 
CP47   .870 
CP48   .877 
CP41   .017 
CP42   .490 
CP43   1.209 
CP44   .072 
CP37   .576 
CP38   1.057 
CP39   .153 
CP40   .099 
CP33   .375 
CP34   .001 
CP35   .015 
CP36   .128 

 
 



201 

 

 

4. โมเดลมีการตัดสินใจที่ดี 
 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
GD51 <--- GDC1 1.000     

GD50 <--- GDC1 6.794 4.652 1.460 .144 par_1 
GD49 <--- GDC1 8.269 4.812 1.719 .086 par_2 
GD56 <--- GDC2 1.000     

GD55 <--- GDC2 1.351 .298 4.528 *** par_3 
GD54 <--- GDC2 .494 .052 9.538 *** par_4 
GD53 <--- GDC2 .614 .143 4.278 *** par_5 
GD52 <--- GDC2 .030 .034 .895 .371 par_6 
GD60 <--- GDC3 1.000     

GD59 <--- GDC3 4.262 1.843 2.313 .021 par_7 
GD58 <--- GDC3 4.418 2.031 2.175 .030 par_8 
GD57 <--- GDC3 .980 .542 1.807 .071 par_9 

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

GD57   .036 
GD58   .849 
GD59   .756 
GD60   .173 
GD52   .001 
GD53   .221 
GD54   .145 
GD55   .957 
GD56   .516 
GD49   .664 
GD50   .419 

Correlation Matrix 

  CP33 CP34 CP35 CP36 CP37 CP38 CP39 CP40 CP41 CP42 CP43 CP44 CP45 CP46 CP47 CP48 

 CP33 1.000                

CP34 .118 1.000               

CP35 .024 .681 1.000              

CP36 .228 .012 .043 1.000             

CP37 .166 .011 .040 .112 1.000            

CP38 .209 .058 .105 .211 .787 1.000           

CP39 .108 .031 .039 .107 .334 .412 1.000          

CP40 .071 .009 .048 .049 .404 .325 .534 1.000         

CP41 .079 .160 .117 .197 .246 .310 .009 .085 1.000        

CP42 .147 .051 .027 .058 .360 .365 .236 .269 .071 1.000       

CP43 .123 .026 .033 .126 .360 .473 .295 .234 .139 .774 1.000      

CP44 .040 .033 .076 .068 .075 .018 .133 .138 .067 .306 .313 1.000     

CP45 .110 .101 .049 .010 .087 .056 .154 .084 .054 .374 .402 .637 1.000    

CP46 .087   .051 .005 .061 .169 .177 .059 .080 .088 .112 .163 .024 .007 1.000   

CP47 .318 .055 .054 .215 .217 .380 .193 .041 .217 .126 .284 .068 .008 .423 1.000  

CP48 .303 .052 .085 .215 .225 .410 .170 .012 .235 .148 .340 .045 .025 .304 .871 1.000 
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   Estimate 
GD51   .005 

 
Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 GD57 GD58 GD59 GD60 GD52 GD53 GD54 GD55 GD56 GD49 GD50 GD51 
GDC3 .005 .144 .058 .129 -.044 .009 -.005 .010 -.018 .007 -.014 .034 
GDC2 -.341 .014 .041 .010 -.055 .235 -.156 .719 .166 -.073 .013 .039 
GDC1 .000 .001 .001 .003 -.007 -.004 .004 .007 -.006 .066 .027 .009 

 
Correlation Matrix 

  GD49 GD50 GD51 GD52 GD53 GD54 GD55 GD56 GD57 GD58 GD59 GD60 

 GD49 1.000            

GD50 .530** 1.000           

GD51 .126** .142** 1.000          

GD52 .145** .140** .781** 1.000         

GD53 .157** .037** .170** .229** 1.000        

GD54 .073** .211** .128** .137** .754** 1.000       

GD55 .153** .107** .068** .055** .316** .373** 1.000      

GD56 .197** .068** .073** .063** .343** .336** .704** 1.000     

GD57 .081** .014** .022** .098** .135** .181** .401** .494** 1.000    

GD58 .110** .140** .118** .170** .221** .033** .123** .130** .157** 1.000   

GD59 .120** .090** .133** .182** .119** .067** .113** .072** .157** .802** 1.000  

GD60 .077** .035** .123** .109** .062** .094** .120** .041** .080** .090** .157** 1.000 
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5. โมเดลภาวะผู้นำอุดมสติ 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
SEA <--- MFD .769 .108 7.117 *** par_11 
CMT <--- MFD 1.577 .196 8.062 *** par_12 
CPS <--- MFD 1.445 .180 8.041 *** par_13 
GDC <--- MFD 1.000     

SEA3 <--- SEA 1.000     

SEA2 <--- SEA 2.086 .169 12.336 *** par_1 
SEA1 <--- SEA 1.467 .146 10.071 *** par_2 
CMT4 <--- CMT 1.000     

CMT3 <--- CMT .524 .111 4.739 *** par_3 
CMT2 <--- CMT .306 .091 3.376 *** par_4 
CMT1 <--- CMT .545 .065 8.424 *** par_5 
CPS4 <--- CPS 1.000     

CPS3 <--- CPS .403 .078 5.202 *** par_6 
CPS2 <--- CPS .853 .098 8.718 *** par_7 
CPS1 <--- CPS .004 .062 .057 .955 par_8 
GDC3 <--- GDC 1.000     

GDC2 <--- GDC .605 .162 3.728 *** par_9 
GDC1 <--- GDC .672 .109 6.179 *** par_10 

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

   Estimate 
GDC1   .134 
GDC2   .027 
GDC3   .140 
CPS1   .000 
CPS2   .167 
CPS3   .052 
CPS4   .431 
CMT1   .154 
CMT2   .024 
CMT3   .060 
CMT4   .489 
SEA1   .454 
SEA2   .328 
SEA3   .241 

 
Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 GDC1 GDC2 GDC3 CPS1 CPS2 CPS3 CPS4 CMT1 CMT2 CMT3 CMT4 SEA1 SEA2 SEA3 
MFD .019 .002 .031 -.006 .033 -.006 .098 .042 -.007 .045 .136 .167 .047 .047 
GDC .019 .002 .031 -.006 .033 -.006 .098 .042 -.007 .045 .136 .167 .047 .047 
CPS .027 .002 .044 -.009 .047 -.009 .142 .061 -.011 .065 .196 .241 .068 .068 
CMT .030 .003 .048 -.010 .052 -.010 .155 .066 -.012 .070 .214 .263 .074 .074 
SEA .015 .001 .024 -.005 .025 -.005 .076 .032 -.006 .034 .105 .128 .036 .036 
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Correlation Matrix 

  SEA1 SEA2 SEA3 CMT1 CMT2 CMT3 CMT4 CPS1 CPS2 CPS3 CPS4 GDC1 GDC2 GDC3 

 SEA1 1.000              

SEA2 .435** 1.000             

SEA3 .314** .574** 1.000            

CMT1 .267** .321** .293** 1.000           

CMT2 .147** .127** .079** .020** 1.000          

CMT3 .024** .164** .149** .064** .385** 1.000         

CMT4 .487** .350** .325** .290** .066** .007** 1.000        

CPS1 .068** .034** .058** .144** .084** .071** .046** 1.000       

CPS2 .239** .207** .176** .122** .168** .199** .253** .038** 1.000      

CPS3 .090** .135** .129** .070** .157** .181** .160** .075** .335** 1.000     

CPS4 .418** .365** .341** .208** .093** .135** .485** .023** .315** .325** 1.000    

GDC1 .217** .203** .110** .103** .067** .089** .306** .032** .121** .035** .422** 1.000   

GDC2 .116** .013** .024** .064** .021** .008** .154** .005** .050** .016** .144** .338** 1.000  

GDC3 .217** .174** .174** .075** .013** .083** .270** .047** .241** .103** .287** .179** .276** 1.000 
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