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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 
2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) 
ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคือครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 31,026 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ านวน 740 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ 1) 
ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 69 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ใน
โมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI)  ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 3) ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 0.79-1.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อย
มีค่าระหว่าง 0.74-1.87 และค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้มีค่าระหว่าง 0.82-1.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์0.30  
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The objectives of this research were to 1) study the appropriateness of the 
indicators for selection in the model, 2) test the fitness of the model developed 
from theory and research with the empirical data, and 3) verify the factor loading 
value of the major components, minor components and indicators. The research 
population was 31,026 teachers under the jurisdiction of the local administration. 
Data were collected by using a set of rating scale questionnaires from 740 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 69 
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 .79 to 1.01, 
which is higher than the criterion as 0.70. The  minor components had factor loading 
between 0.74 to 1.87 and indicators had factor loading ranged from 0.82 to 1.44, 
which are higher than the criterion as 0.30. 
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บทที่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระแสสังคมโลกในยุคดิจิตอลสู่กระแสการเรียนรู้แห่งยุคศตวรรษที่21การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในการสื่อสาร การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลที่ฉับไวท าให้โลกที่กว้างใหญ่กลับใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกซอก
มุมในโลกสามารถสื่อสารส่งต่อข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นลงนั่นคือสังคมแห่งยุคศตวรรษที่21จากการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมการเมือง
ตลอดจนด้านการศึกษา ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 
ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง (Reading Thailand, 2555) 

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป
จากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่งบทบาทของครูในศตวรรษที่ 
21 ได้เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่เป็นครูเฉยอีกต่อไปนั่นคือ รู้จักปรับเปลี่ยนในเรื่องความรู้ว่าจะรู้อะไร
ใหม่ในวันนี้บ้างผ่านสื่อที่อยู่รอบตัวมากมาย คิดบวก มีเหตุผล คิดสร้างสรรค์หัดจินตนาการ เช่น 
จินตนาการว่าลูกศิษย์โตไปจะเป็นอะไร เป็นต้นรู้จักความสามารถของตนเองว่ามีอะไรดีแต่อย่าอวดตัว
และสะสมเผื่อแผ่ไปยังลูกศิษย์ ทั้งนี้เด็กทุกคนเกิดมามีทุนติดตัวที่ไม่เท่ากัน ทั้งการอบรมเลี้ยงดู 
สภาพแวดล้อมที่เขาเกิดรู้จึงมีหน้าที่เสริมเติมเต็ม ให้เด็กเขามีก าไรในชีวิต โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิต
ที่ต้องมีมากขึ้น (สมุน อมรวิวัฒน,์ 2557) 

การศึกษาในแถบภูมิภาคอาเซียนย่อมมีการพัฒนาตามกระแสสังคมโลกทุกประเทศให้
ความส าคัญของการจัดการศึกษาซึ่งปัจจุบันเข้าสู่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่า
การเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้ เป็นมนุษย์ 
กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์
เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น 
และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2016) ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ของการศึกษาก็คือครู ลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในยุค 4.0 จึงเน้นที่การสร้างชุมชนแห่งความสงสัย 
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กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้ค าตอบขึ้นในชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนทุก
ห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ Community of Inquiry และ
นักเรียนก็จะลงมือค้นหาค าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้ เป็น กลุ่ม ค้นหาค าตอบผ่านกระบวนการเรียน
การสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning = PBL) คือเริ่มต้น
จากความสงสัย อยากเรียนอยากรู้แล้วก็จะพัฒนาเป็นปัญหาที่ต้องการค าตอบ (Problem) และจาก
ปัญหาที่ต้องการค าตอบก็จะพัฒนาไปสู่การค้นหาค าตอบ ลงมือค้นหาค าตอบ โดยใช้สมรรถนะความ
เป็นนักเรียน 3.0 นักเรียน 2.0 นักเรียน 1.0 เทคโนโลยีโรบอต และปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวช่วย (ดิเรก 
พรสีมา, 2559) 

ในการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ภาวะผู้ตามนับว่ามีความส าคัญไม่น้อยกว่า 
ภาวะผู้น าเลย เพราะภาวะผู้ตามถือเป็นคุณลักษณะของบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแรงขับเคลื่อน
ความส าเร็จขององค์การ ดังนั้นนอกจากองค์การจะต้องสร้างผู้น าที่เก่งแล้ว ยังต้องสร้างผู้ตามที่มี
ศักยภาพควบคู่กันไปด้วย (อนุพงษ์ อวิรุทธา, 2555) และงานวิจัยของ Kelly (1992) ยังพบว่า
ความส าเร็จขององค์การกว่าร้อยละ 90 เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ตามส่วนอีกร้อยละ 10 ที่เหลือ
เป็นผลงานของผู้น า (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548 : Kelly, 1992 : Chaleff, 1995) คุณลักษณะภาวะผู้
ตามที่มีประสิทธิผลของบุคลากรถือเป็นความต้องการของผู้บริหารและองค์การทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากร
ทุกคนต้องเรียนรู้และปฏิบัติตนตามบทบาทคุณลักษณะดังนี้ 1) บทบาทในการจัดการตนเอง (Self-
Management) เป็นบทบาทของบุคลากรที่เป็นผู้ตามต้องสามารถบริหารจัดการตนเองตามความ
รับผิดชอบในหน้าที่ได้ 2) บทบาทในการแก้ไขปัญหา (Problem - Solving) เป็นบทบาทของบุคลากร
ที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ก าลังเผชิญ 3) 
บทบาทการมีความผูกพันกับองค์การ (Commitment) เป็นบทบาทของบุคลากรที่ต้องอุทิศตนให้กับ
ภาระงานที่ตนได้รับมอบหมายมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานรักและศรัทธาในองค์การที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานผู้บริหารและต่อองค์การ 4) บทบาทในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง (Capacity Development) เป็นบทบาทของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 5) บทบาทในการกล้าแสดงออก (Courageous) เป็นบทบาทของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
องค์การมีความกล้าแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ กล้าวิพากษ์แผนงาน โครงการ ของฝ่ายบริหารที่
คิดว่าจะเกิดผลเสียกับองค์การกล้าตัดสินใจในเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขององค์การและที่
ส าคัญต้องกล้าที่จะยอมรับผิดเมื่อตนเองการปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมที่จะรับค าวิจารณ์จากเพื่อ
ร่วมงานหรือผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (Sullivan & 
Decker, 2009) 

ซึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเน้นที่คนเป็นส าคัญ ถ้าผู้ปฏิบัติ งานหรือผู้
ตามมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายถึง การ
บรรลุผลส าเร็จขององค์การ (พีระศักดิ์ วิลัยรัตน์, 2555) ภาวะผู้ตาม (Followership) เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า (Leadership) เพราะต่างเป็นบทบาทพื้นฐานของ
บุคคลที่สลับสับเปลี่ยนกันตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนที่เป็นผู้น าล้วนแต่เคย
เป็นผู้ตามมาก่อนโดยความจริงคนส่วนใหญ่แม้จะด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจสูงแต่ก็ยังมีบุคคลที่อยู่ใน
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ฐานะเป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าคนเรามีโอกาสในการเป็นผู้
ตามได้บ่อยมากกว่าที่จะเป็นผู้น า (อโณทัย จิระดา, 2552) หรือก่อนเป็นผู้น าคงต้องเคยเป็นผู้ตามมา
ก่อน และการบริหารจัดการยุคปัจจุบันองค์การที่มีการพัฒนาจนประสบความส าเร็จและมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคล 2 กลุ่มได้แก่ ผู้น า (ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา) และผู้ตาม (ผู้ปฏิบัติงาน) (กฤษณา ส าเร็จ, 2555) 

จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ผู้น าเท่านั้นที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ แต่ผู้ตามก็มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้น าเช่นกัน ในระบบการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาถือว่าเป็นผู้น าซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งครูผู้สอนตลอดจนบุคคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารถือได้ว่าคือผู้ตามเป็นผู้ที่จะน านโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง ถ้าผู้ตามมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ความสามารถในภาระงานที่ได้รับหมอบ
หมายก็จะท าให้งานนั้นๆประสบผลส าเร็จมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีซึ่งก็จะน าพาองค์กรไปสู่
จุดหมายอย่างมีประสิทธิผลแต่ในการด าเนินการจัดการศึกษาพบว่ายังมีปัญหาอย่างมากปัจจัยหนึ่งเกิด
จากคุณภาพตัวครูผู้สอนซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพราะครูมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่มีต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาและที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงและ
แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาที่ต้องการคุณลักษณะของครูที่พึ่งประสงค์ซึ่งถือว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมี
ความส าคัญอย่างมากจะเรียกอีกอย่างครูคือผู้ตามซึ่งมีผู้น าคือผู้บริหารทุกระดับที่ก าหนดนโยบายให้ครู
หรือผู้ตามเป็นตัวเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติคุณลักษณะผู้ตามที่พึ่งประสงค์จึงเป็นสิ่งส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่าผู้น า ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2556) ได้กล่าวว่าคุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืนต่อไป และคุณภาพต้องเริ่มที่ปัจเจกชนสร้างชุมชนคุณภาพ คุณภาพต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถีชีวิต ทุกคนต้องท าทุกวันท าเป็นนิตย์ โดยเฉพาะครูต้องสร้างวัฒนธรรมคุณภาพสร้างวิถีชีวิต
คุณภาพในโรงเรียน ครูต้องเริ่มจากตัวเอง น าไปสู่การเรียนการสอนพัฒนาเด็ก เพราะถ้าคุณภาพ
สมบูรณ์กับคุณภาพครู คุณภาพศิษย์ก็เท่ากับเป้าหมายของการประเมินที่แปรผันตามคุณภาพของครู
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) ให้ทัศนะว่าครูคือ ภาพสะท้อนจาก
คุณภาพศิษย์ดังนั้น ครูจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาศิษย์โดยมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพครูได้แก่ครู
ที่มีความรู้มีความใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ทุ่มเท
เสียสละท างานเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจต่อวิชาชพีมีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีทัศนคติที่ดี 

ความต้องการครูที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผล ยังสะท้อนให้เห็นได้จาก
หลากหลายแหล่ง เช่นกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 2) การ
บริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณครูและสมรรถนะ
ตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น า 6) การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน  ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (2015) ให้ทัศนะว่า ครูจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้จึงจะสามารถพัฒนาทักษะ
ของตนเอง และผู้เรียนไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ 1) มีความรอบรู้มากขึ้นทั้งในสาขาที่สอนและ
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สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) มีความเป็นมืออาชีพ 3) มีความสามารถและศักยภาพสูง 4) เป็นผู้เตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 5) มีความรักในอาชีพ 6) มีชีวิตที่
เรียบง่าย 7) มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลทางการเรียนรู้ที่ต้องการ  ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) ให้ทัศนะว่า คุณลักษณะครูในศตวรรษ 21
หมายถึง คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) ซึ่งมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 8 ประการ คือ 1) C–Content หมายถึง การที่ผู้สอนต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการ 2) C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การที่ผู้สอนมี
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบูรณการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3) C-Constructionist 
หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Constructionism ซึ่งมุ่งเน้นว่า
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคลจากการที่ได้ลงมือท ากิจกรรมใดๆ ให้เกิดการ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นมาก่อน 4) C-
Connectivity หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพื่อน
อาจารย์ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา บ้าน และหรือชุมชน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้ เรียน เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้
อย่างดี เมื่อสิ่งที่เรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรง 5) C-Collaboration หมายถึง การที่ผู้สอนมี
ความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) C-Communication 
หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) C-Creativity หมายถึง 
การที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 8) C-Caring หมายถึง การที่ผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความ
รัก ความปรารถนา และความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ให้ทัศนะว่า
คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ 1) สร้าง
และบูรนาการความรู้ได้ 2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 3) มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิด
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 4) ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ พร้อมทั้ง
ชี้แนะข้อดีข้อเสียให้ผู้เรียนได้ 5) มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆ 6) 
ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่นๆท าเพื่อสังคม 7) มีบทบาทน า
ด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้น อ่องจิต 
เมธยะประภาส (2557) ได้บรรยายว่า ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ E-Teacher ดังนี้ 1) 
Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 2) Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้
3) Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือ
เนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 5) Evaluation เป็นนัก
ประเมินที่ดี มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 6) End-User 
เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย 7) Enabler สามารถใช้เทคโนโลยี
สร้างบทเรียน 8) Engagement ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนา
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web 9) Efficient and Effective สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และ
ผู้ใช้ความรู ้
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จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูหรือผู้
ตามที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้นประสิทธิภาพครูผู้สอนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะถ้าองค์กรหรือสถานศึกษาได้บุคลากรหรือครูผู้สอนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็สามารถ
เล็งเห็นคุณภาพที่จะเกิดกับผู้เรียนได้เป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู โดยมีทัศนะหรือผลงานวิจัยของนักวิชาการหรือ
หน่วยงานที่หลากหลายที่กล่าวถึงภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล (Effective Followership) เช่น Villiers 
(2014), Raffo (2013), Whitlock (2013), Mccallum (2013), Connolly (2013), Holdeman 
(2013), Northcote (2011), Barrette (2010), Hertig (2010), Hurwitz and Hurwitz (2009), 
Chaleff (2009), Ricketts (2009), Martin (2008), Jaussi, Stefanovich and Devlin (2008), 
Blackshear (2004), Lateur and Rast (2004) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะกล่าวในบทที่2
เพื่อสังเคราะห์หาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยนิยามเชิงปฏิบัติและตัวบ่งชี้ที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู เพื่อน าไป
ทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

หากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ก็แสดงว่าสามารถที่จะน าเอาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามของครู 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาภาวะผู้ตามของครูได้อย่างสอดคล้อง
กับปัญหา อันจะช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของครูได้ นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลกร สามารถน าเอาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่เป็นผลจากการวิจัยไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการติดตามภารกิจ (monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและใช้เป็นประโยชน์ใน
ด้านการประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใดอีกด้วยตาม
ทัศนะของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวว่าโมเดลที่ได้รับการทดสอบแล้วจะมีคุณสมบัติ
ความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุปท าให้สามารถน าไปใช้ติดตามทบทวนและตัดสินใจ
ต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ระดับประเทศหรือหน่วยงานย่อย 

 
1.2 ค าถามของการวิจัย  

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่โดยมีค าถามการวิจัยย่อย
ดังต่อไปนี ้

1.2.1 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไม ่
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1.2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครู ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

1.2.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธผิลส าหรับครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและงานวจิัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังน้ี  

1.3.1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบง่ชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล  
1.3.2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  
1.3.3) เพื่อตรวจสอบน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว

บ่งช้ี 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย  
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิยามเชิง

ประจักษ ์(empirical definition) ที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎี
และงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็น
วิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) เพราะเป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม 
(empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) จึงมีความน่าเชื่อถือกว่าวิธีใช้นิยามเชิง
ปฏิบัติ (pragmatic definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) (วิโรจน์ สาร
รัตนะ, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่งเพื่อการ
สังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังผล
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการในการท าวิจัยที่เคร่งครัดต่อหลักการพร้อมได้
ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจัย ตามทัศนะของ Kerlinger, and Lee (2000) ทั้ง
กรณีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมุติฐานการวิจัย
เพื่อคาดคะเนค าตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูง
กว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 

1.4.2 โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 1–3 หรือน้อยกว่า 2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root 
mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 3) ค่าดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (adjusted goodness of fit index: AGFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 5) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 และ 6) ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าอยู่ระหว่าง0.90-1.00  

1.4.3 โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (loading factor) ของ
องค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (Farrell and Rudd, 2011)และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30  

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1.5.2 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู และองค์ประกอบย่อยของแต่
ละองค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ในครั้งนี้มีดังนี้ 

1.5.2.1 องค์ประกอบมีจรรยาบรรณในการท างาน (work ethic) ประกอบด้วย 
1.5.2.1.1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) 
1.5.2.1.2 มีการท างานเป็นทีม (teamwork) 
1.5.2.1.3 มีความเป็นมืออาชีพ (professional)) 

1.5.2.2 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในองค์กร (participation) ประกอบด้วย 
1.5.2.2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) 
1.5.2.2.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) 
1.5.2.2.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) 

1.5.2.3 องค์ประกอบมีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ประกอบด้วย 
1.5.2.3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking)) 
1.5.2.3.2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล (rational Consideration) 
1.5.2.3.3 มีความกระตือรือร้น (enthusiastic) 
1.5.2.3.4 มีใจเปิดกว้าง (open-Minded) 

1.5.2.4 องค์ประกอบยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) ประกอบด้วย 
1.5.2.4.1 มีสัจจะ (trustworthy) 
1.5.2.4.2 มีมโนธรรม (conscientious) 
1.5.2.4.3 มีความซื่อสัตย ์(honest) 
1.5.2.4.4 มีความโปร่งใส (transparency) 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
ในการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูใน

สถานศึกษา สังกัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังต่อไปน้ี 



8 

 

  

1.6.1 ครสูังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการด้านการสอน ระดับชั้น
ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

1.6.2 ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของครู (Effective Followship) หมายถึง พฤติกรรมของ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 4 องค์ประกอบคือ 1) มี
จรรยาบรรณในการท างาน 2) การมีส่วนร่วมในองค์กร 3) มีการคิดเชิงวิพากย์ 4) ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม 

1.6.3 มีจรรยาบรรณในการท างาน (work ethic) หมายถึง พฤติกรรมของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการท างาน ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 
องค์ประกอบ คือ 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีการท างานเป็นทีม 3) มีความเป็นมืออาชีพซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี ้

1.6.3.1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การรู้จักหน้าที่ที่ตนต้อง
กระท าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจและตั้งใจยึด
มั่นในกฎเกณฑ์ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้งทั้งดีและไม่ดีกล่าวคือ รับผิดและรับชอบและ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงแกไขให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคม 

1.6.3.2  มีการท างานเป็นทีม (teamwork) หมายถึง พฤติกรรมการท างานของกลุ่ม
ที่ใช้ความสามารถแต่ละบุคคลให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมกันท างานของ
สมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน โดยเน้นที่กระบวนการการ
ท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 

1.6.3.3  มีความเป็นมืออาชีพ  (professional)หมายถึง ท างานเต็มศักยภาพที่มี ไม่
หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มักท างานเกินความคาดหวังอย่างทุ่มเท ท างานอย่างซื่อสัตย์ เคารพในกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ขององค์กรและยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัต ิ

1.6.4 การมีส่วนร่วมในองค์กร (participate in the organization) หมายถึง พฤติกรรม
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือกันพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผลและส าเร็จผลสัมฤทธิ์ ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มี
ส่วนร่วมในการวางแผน 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้  

1.6.4.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) หมายถึง
กระบวนการที่องค์การหรือหน่วยงานด าเนินการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคต โดยการตัดสินใจ
ล่วงหน้าในการเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่
ก าหนด และเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่
เสมอซึ่งเป็นแนวทางการกระท าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติตามให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.6.4.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) หมายถึง พฤติกรรม
ที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จและต้องปฏิบัติงานให้เป็นไป
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ตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะต าแหน่งนั้นๆและบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ
ต้องน าความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่
ดังกล่าว 

1.6.4.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) หมายถึง 
กระบวนการในการสร้างทางเลือกหลายๆทางแล้วพิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อ
เลือกทางที่ดีที่สุดและตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหา
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.6.5 มีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) หมายถึง พฤติกรรมของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการท างาน
เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 4 องค์ประกอบ คือ 
1) มีความคิดสร้างสรรค์ 2) พิจารณาอย่างมีเหตุผล 3) มีความกระตือรือร้น 4) ใจเปิดกว้าง ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

1.6.5.1 มีความคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด
อย่างหลากหลาย การขยายขอบเขตของความคิดสู่ความคิดใหม่เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
และการพัฒนางาน ให้ส าเร็จในรูปแบบของวิธีการ การตีความ ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการซึ่งน าไปสู่
นวตักรรมใหม่ 

1.6.5.2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล (rational Consideration) หมายถึง การใช้สติปัญญา
ในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
และการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆโดยยึดหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ ใช้สติปัญญา
มากกว่าใช้อารมณ์และการคาดเดาใน การคิด มีการวางแผน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

1.6.5.3 มีความกระตือรือร้น (enthusiastic)หมายถึง การให้ความสนใจในบางสิ่ง
บางอย่างหรือตื่นเต้นกับกิจกรรมมีความกระหายอยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมีความขมีขมัน มีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างไดที่สนใจ ฝึกคิดอยู่
ตลอดเวลา ไม่มองโลกในแง่ร้าย รู้จักปรับตัว และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

1.6.5.4 ใจเปิดกว้าง (open-Minded) หมายถึง ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่าง
หรือความคิดเห็นใหม่ๆเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่มีอคติมีใจเป็นกลางในการจะรับฟังข้อ
โต้แย้งด้วยความจริงใจ 

1.6.6 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) หมายถึง พฤติกรรมของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อด ารงอยู่ใน
ความถูกต้องและดีงามตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ที่สังเกตได้จากการแสดงออกใน 4 
องค์ประกอบ คือ 1) มีสัจจะ 2) มีมโนธรรม 3) มีความซื่อสัตย์ 4) มีความโปร่งใสซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี ้

1.6.6.1 มีสัจจะ (trustworthy) หมายถึง การยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การ
พูด และจิตที่รู้คิดบนพื้นฐานความเที่ยงธรรมในการท าหน้าที่ไม่ล าเอียง ไม่มีอคติ ความซื่อตรงต่อมิตร
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สหาย ผู้ร่วมงาน โดยแสดงออกในลักษณะคิดเกื้อหนุนร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยตักเตือนให้สติ และมีความ
รักใคร่ จริงใจไม่คิดคด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาค ามั่นสัญญา ที่ให้ไว้กับคนอ่ืน 

1.6.6.2 มีมโนธรรม (conscientious) หมายถึง การกระท าอย่างไดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกหรือจิตส านึกภายใน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผลักดันไปสู่การกระท าที่อยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม
และบนพื้นฐานความถูกต้อง มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท าอันเกิดจากเหตุผล
หลักของจริยธรรมและคุณธรรม ที่ควบคุมความคิดและการกระท าของตนเอง 

1.6.6.3 มีความซื่อสัตย์ (honest) หมายถึง ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิด
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม ท างานให้ดีที่สุด ไม่เลินเล่อไม่หละหลวมไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว เอาใจใส่
ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดีรักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัดพูดจริงท าจริงตามที่พูดมีความจริงใจ
ต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.6.6.4 มีความโปร่งใส (transparency) หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการ
แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง พร้อมกับการตรวจสอบที่แสดงต่อสาธารณะ
อย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.7.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ  
1.7.1.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 

หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือ
พัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

1.7.1.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 
หากผลการทดสอบพบว่ามีความหลากหลายขึ้นได้ยิ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน าไปใช้
เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างการวิจัยและพัฒนา หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  

1.7.1.3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 
หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมี
ความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์กร สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน 
และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้ และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย  

1.7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้  
1.7.2.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้

ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย 
ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามของครูใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา 
เพื่อช่วยลดปญัหาความไม่มีคุณภาพของครูได้  

1.7.2.2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากร สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู
ที่เป็นผลจาการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และในด้านการประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด  
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บทที่ 2 

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 2 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐานเพื่อการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตาม
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยที่กล่าวไว้ในบทที่1 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้คือ 

1. องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 
2. องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ 
3. โมเดลสมมติฐานเพื่อการวิจัย 

 
2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล (Effective Followership) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทัศนะและงานวิจัยของ
นักวิชาการในช่วงต้นทศวรรษ 2004 เป็นต้นมาจนถึงปลายทศวรรษ 2014 ตามล าดับดังนี ้

2.1.1 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Villiers 
Villiers (2014) ได้เขียนในบทความเรื่อง Followership: how to act the other 

98% of the time, when we aren’t leading และได้อธิบายเรื่องภาวะผู้ตามและกฎสิบข้อของการ
พัฒนาทักษะความเป็นผู้ตามที่ดีไว้ดังนี้ 1) ไม่โทษเจ้านายและสนับสนุนเจ้านาย (support leaders) 
2) กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างจากเจ้านาย 3) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 4) มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (responsible) 5) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 6)
มีการศึกษาข้อมูลองค์กรที่จ าเป็นในการตัดสินใจ (education organizations) 7) รู้จุดแข็งและ
จุดอ่อนของตัวเอง (strengths weaknesses) 8) มีการรายงานการท างานสม่ าเสมอ (the working 
uniform) 9) มีการจัดการตนเองพึ่งตนเอง (self-management) 10) อุทิศตนเพื่อการท างาน 
(devoted to work) 

2.1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Raffo 
Raffo (2013) ได้เขียนบทความในวารสารความเป็นผู้น าในหนังสือ Journal of 

Leadership Education ได้อธิบายคุณลักษณะที่ดีของผู้ตามไว้ว่า 1) มีการจัดการตนเองพึ่งตนเอง 
(self-management) 2) มีจิตวิญญาณของทีม (team spirit) 3) มีทัศนคติเชิงบวก (positive 
attitude) 4) เป็นผู้สนับสนุนผู้น า (support leaders) 5) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 6)
มีความเที่ยงตรง กล้าหาญ ความน่าเช่ือถือ กล้าตัดสินใจและกล้าโต้แย้งผู้น า (leaders dare dispute) 

2.1.3 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Whitlock 
Whitlock (2013) ได้เขียนในหนังสือ The Followership เขาได้กล่าวถึงผู้ตามที่มี

ประสิทธิผลมีสามองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) มีทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking skills) 
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2) มีทักษะการสื่อสารที่ดี (communication skills) ผู้ตามที่ดีต้องมีการสื่อสารที่ดีเพื่อเสนอแนวคิด
และวิสัยทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นกับผู้น าในการพัฒนางาน 3) มีแรงจูงใจในการท างาน 

2.1.4 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Mccallum 
Mccallum (2013) ได้กล่าวใน Issues: September, October 2013Tags: 

Leadership ว่าทุกคนในองค์กรสามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นและ
ได้กล่าวถึงผู้ตามที่มีประสิทธิผลในองค์กรไว้ว่าผู้ตามที่มีประสิทธิผลต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 1) มี
การตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (decision correctly) 2) มีจรรยาบรรณในการท างานมีความ
รับผิดชอบและใส่ใจในหน้าที่ (work ethic) 3) มีความมุ่งมั่นพยายาม (commitment) 4) ยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 5) มีความกล้าหาญและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรค (courage) 
6) มีความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 7) มีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพื่อน าพาองค์กรสู่
เป้าหมาย (loyalty) 8) มีเป้าหมายร่วมกับองค์กร (the goal with the organization) 

2.1.5 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Connolly 
Connolly (2013) ได้เขียนในหนังสือ Effective Followership Training is as 

Important as Leadership ได้กล่าวถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลควรมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) ความสามารถในการเห็นภาพกว้างๆ (ability to see the big picture) 2) ความ
ซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความเชื่อใจได้(honesty) 3) ความจงรักภักดีต่อผู้น า องค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน (loyalty) 4) มีความเต็มใจในการรับฟังอย่างเปิดใจ(willingness) 5) มีการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ability to communicate) 6) มีความสามารถ ความถนัดในงาน (aptitude) 7) มี
ความคิดเป็นตัวของตัวเอง (a mindset) 

2.1.6 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Holdeman 
Holdeman (2012) ได้กล่าวถึงหกลักษณะของผู้ตามทีดีในวารสาร Emergency 

Management ผู้ตามที่ดีต้องมี 6 ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) พูดความจริง (tellthe truth ) บุคลิกที่ส าคัญ
ที่สุดของผู้ตามคือการพูดความจริง 2) เป็นผู้สนับสนุนที่ดี (be supportive) อย่าต าหนิเจ้านายหากมี
การตั้งกฎหรือตัดสินใจใดๆที่ไม่ถูกใจ 3) ใช้ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (give your boss 
the benefit of your knowledge) 4) หัดเป็นผู้เริ่มต้นและรู้จักที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง (take the 
initiative ) 5) ไม่มีอคติส่วนตัวในการท างาน (be aware of your own biases) 6) รายงานการ
ท างานให้นายเจ้าทราบอย่างสม่ าเสมอ (keep the leader informed) 

2.1.7 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Northcote 
Northcote (2011) ได้พูดถึงทักษะที่ส าคัญของผู้ตามที่มีประสิทธิผล 

(Followership: If Leadership is a Skill then so is Followership) ดังนี้1) รับฟังความคิดเห็น
และเคารพความคิดของคนอื่น (to listen respectfully) 2) เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ท าลาย
บุคคลอื่น (constructive suggestions) 3) ยอมรับไม่เข้าใจบริบททั้งหมด (to accept a brief) 4) 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (action in collaboration) 

2.1.8 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Hertig 
Hertig (2010) ได้เขียนในวารสาร Journal of Leadership Education ได้พูด 

เกี่ยวกับการเป็นผู้ตาม เขาได้เสนอแนะข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานที่จะเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลดังน้ี 1) 
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มีลักษณะเป็นผู้น า (leadership style) 2) เพิ่มจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน (add the strengths 
and improve weaknesses) 3) มีส่วนร่วมในองค์กร (participation in organizations) 4) รู้จักที่
จะแสวงหาโอกาส (opportunities) 5) การหาที่ปรึกษา (find a mentor) 

2.1.9 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Barrette  
Barrette (2010) ได้เขียนในหนังสือ Followership: An Important Partner of 

Leadership Business and Management Horizons ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของผู้ตามไว้ว่า 1) 
ต้องมีความเป็นปุถุชน (commoner) 2) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 3) มีความ
รับผิดชอบ (responsible) 4) มีทักษะความสามารถที่หลากหลายที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
(complement each other) 

2.1.10 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Ricketts 
Ricketts (2009) ได้เขียนใน Translating Leadership Theory into Practice 

เขากล่าวว่าลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้ตามที่ดีที่จะน าองค์กรไปสู่ยังเป้าหมายต้องมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) มีการบริหารจัดการตนเอง (self-management) 2) มีความมุ่งมั่นใส่ใจในการท างาน
(commitment) 3) มีความพยายามและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (competence and 
focus) 4) มีอิสระในการคิดเชิงวิพากษ์ (independent critical thinking) 

2.1.11 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Chaleff 
Chaleff (2009) ได้กล่าวในหนังสือ The Courageous Follower Standing Up 

To & for our Leadersได้กล่าวว่าคุณลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผล ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) 
มีความกล้าที่จะรับผิดชอบ (the courage to assume responsibility) 2) สนับสนุนผู้น า (support 
leaders) 3) กล้าโต้แย้งนโยบายของผู้น า (leaders dare dispute) 4) เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร (organizational changes) 5) ความกล้าหาญที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง (the courage to 
take moral action) 

2.1.12 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธผิลจากทัศนะของ Hurwitz and 
Hurwitz 
Hurwitz and Hurwitz (2009) ได้เขียนเรื่อง The Romance Of The Follower 

– Part 2 ในวารสาร Journal of Leadership Education ได้อธิบายสมรรถนะผู้ตามออกเป็นสอง
ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือการบริหารจัดการส่วนบุคคลและประเภทที่สองคือการสนับสนุนผู้น า 
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการจัดการส่วนบุคคลเขาได้กล่าวถึงลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลดังนี้1) มี
การสื่อสารที่ดี (communication) 2) ทัศนคติอยู่ในเชิงบวก (attitude: stay positive) 3) แสดง
ความเคารพต่อองค์กร (homage to the organization) 4) มีความรับผิดชอบ (responsibility) 5) 
ให้การสนับสนุนกับการตัดสินใจของผู้น า (support leaders) 

2.1.13 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Jaussi, Stefanovich 
and Devlin  
Jaussi, Stefanovich and Devlin (2008) ได้เขียนบทความเรื่อง Effective 

Followership for Creativity and Innovation. ในวารสาร Business and Management 
Horizons พวกเขาได้เสนอหลักปฏิบัติ 4 ข้อของผู้ตามที่ดีดังนี้ 1) มีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical 
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thinking) 2) มีความพึงพอใจในการท างาน (satisfaction at work) 3) มีอิสระในความคิด 
(freedom) 4) มีความมุ่งมั่นในการท างาน (Commitment) 

2.1.14 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของMartin  
Martin (2008) ได้กล่าวถึงเส้นทางการเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลในวารสาร 

Journal of Leadership Education ว่าบทบาทความจ าเป็นของผู้ตามในองค์กรคือการช่วยเหลือ
และให้ข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้น าซึ่ง Martin ได้ระบุหลักการไว้สิบข้อของผู้ตามที่ดี ไว้ดังนี้ 1) ไม่
ต าหนิเจ้านาย (do not blame your boss) 2) กล้าโต้แย้งเจ้านาย (fight with your boss if 
necessary ) 3) กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง (make the decision) 4) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย (accept responsibility) 5) เป็นผู้มีความตรงไปตรงมา (tell the truth and do not 
quibble) 6) มีการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจ (do your homework) 7) รู้จุดอ่อน
เช่นเดียวกับจุดแข็ง  (weaknesses as well as the strengths)  8) มีการรายงานเพื่อให้เจ้านาย
ทราบอยู่ตลอดเวลา (keep your boss informed)  9) แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง (problem fix it) 
10) มีการท างานอย่างภักดี (workloyally) 

2.1.15 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Lateur and Rast 
Lateur and Rast (2004) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาร์บา

ร่า ได้กล่าวถึงลักษณะผู้ตามที่มีประสิทธิผลต้องมีคุณลักษณะดังนี้  1) แสดงความจงรักภักดีต่อองค์กร
(displays loyalty) 2) มีการบริหารจัดการตัวเอง (self -management) 3) มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น (responsibility for others) 4) มีความคิดที่อิสระและเชิงวิพากษ์ (thinks independently 
and critically) 5) เป็นผู้มีความกล้าหาญที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง (courage) 

2.1.16 องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลจากทัศนะของ Blackshear  
Blackshear (2004) ได้เขียนในวารสารความเป็นผู้น าเขาได้กล่าวถึงลักษณะที่

ส าคัญของผู้ตามที่เป็นแบบอย่างมีดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม (function as a team 
player) 2) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (control with initiative) 3) มีความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ของตนเอง
อย่างสมบูรณ์ (willingness to act) 4) มีจิตวิญญาณในการท างานที่จะน าไปสู่การบรรลุผล (spirit) 5)
มีการท างานเชิงรุก (proactive) 6) มีความยืดหยุ่นเชิงปรับตัว (adaptive flexibility) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้ตาม
ของครูที่มีประสิทธิผล(Effective followership) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 
16 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่
นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความ
เหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดช่ือองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง 
(neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน
นั้น หรือเลือกใช้ช่ือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีจรรยาบรรณในการท างาน (work ethic) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 
1) มีจรรยาบรรณในการท างานและมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ 2) มีความกล้าที่จะรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 3) กล้ารับผิดชอบ 4) มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น 5) มีความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ของ



16 

 

  

ตนเองอย่างสมบูรณ์ 6) มีความรับผิดชอบต่องาน 7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 8) มี
ความรับผิดชอบ 

2. มีส่วนร่วมในองค์กร (participation) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้1) เข้า
ร่วมการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 2) สนับสนุนองค์กร 3) มีส่วนร่วมในองค์กร 4) มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาองค์กร 5) ใช้ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 6) มีเป้าหมายร่วมกับองค์กร 7) แสดงความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 8) มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ผู้น าและเพื่อนร่วมงาน 

3. มีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ดุลพินิจในการพิจารณา 2) มีความคิดที่อิสระแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด 3) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 4) มี
ความคิดที่ท าให้ตนเองและผู้อื่นมีมาตรฐานที่สูงขึ้น 5) มีทักษะในการคิดที่สร้างสรรค์ 6) มีการคิด
อย่างมีวิจารญาณ 7) มีอิสระการคดิเชิงวิพากษ ์

4. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 2) มีการท างานอย่างซื่อสัตย์ 3) มีความซื่อสัตย์และมีศีลธรรม 4) พูดความจริง 5) 
มีความซื่อสัตย์ความจริงใจและความน่าเชื่อใจ 6) มีความซื่อสัตย์ 7) มีความซื่อสัตย ์

5. สนับสนุนผู้น า (support leaders) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) 
สนับสนุนผู้น า 2) ไม่โทษเจ้านายและสนับสนุนผู้น า 3) ไม่ต าหนิเจ้านาย 4) สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้น า 5) เป็นผู้สนับสนุนที่ดีและไม่ต าหนิเจ้านาย 

6. มีการบริหารจัดการตัวเอง  (Self- management) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีการจัดการตัวเอง 2) มีการจัดการตัวเองและพึ่งตนเอง 3) มีการปรับปรุงและพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง 4) มีการบริหารจัดการตัวเอง 5) มีการบริหารจัดการตัวเอง  

จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 6รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือผล
การศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 2.1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1– 2.16 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการ
หรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 
 

องค์ประกอบ 2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

2.1
.8 

2.1
.9 

2.1
.10

 

2.1
.11

 

2.1
.12

 

2.1
.13

 

2.1
.14

 

2.1
.15

 

2.1
.16

 

รว
ม 

1. 1. มีจรรยาบรรณในการท างาน (work ethic)                 8 
2. มีส่วนร่วมในองค์กร (participation)                 8 
3. มีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)                 7 

2. 4. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity)                 7 
3. 5. สนับสนุนผู้น า (support leaders)                 5 

6. มีการบริหารจัดการตัวเอง (Self- management)                 4 
4. 7. มีแรงจูงใจในการท างาน (incentive to work)                 4 
5. 8. มีความมุ่งมั่นพยายาม (efforts)                 3 

9. รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง (strengths and 
weaknesses of their own) 

                3 

10. มีการรายงานการท างานสม่ าเสมอ (reporting)                 3 
11. มีความกล้าหาญ (courage)                 2 
12. มีจิตวิญญาณการท างานเป็นทีม (the spirit of teamwork)                 2 
13. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น (listen to the opinions of 

others) 
                2 

14. มีการสื่อสารที่ดี (good communication)                 2 
15. เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ (constructive suggestions)                 1 
16. ยอมรับง่ายๆแม้ไม่เข้าใจ (to accept a brief)                 1 
17. มีความยึดหยุ่นเชิงปรับตัว (adaptive flexibility)                 1 

17 
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องค์ประกอบ 2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.1
.6 

2.1
.7 

2.1
.8 

2.1
.9 

2.1
.10

 

2.1
.11

 

2.1
.12

 

2.1
.13

 

2.1
.14

 

2.1
.15

 

2.1
.16

 

รว
ม 

18. เป็นผู้มีความตรงไปตรงมา (frankness)                 1 
19. มีความพึงพอใจในการท างาน (satisfaction at work)                 1 
20. มีบุคลิกลักษณะของผู้น า (individuality leader)                 1 
21. รู้จักแสวงหาโอกาส (recognize opportunities)                 1 
22. มีที่ปรึกษาที่ดี (a good consultant)                 1 
23. ไม่มีอคติในการท างาน (no bias at work)                 1 
24. มีความสารถในการมองภาพที่กว้าง (looking at the 

broader picture) 
                1 

25. มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (promoting mutual)                 1 
26. มีความฉลาดในการท างาน(ingenuity at work)                 1 
27. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (collaborate with others)                 1 
28. มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง(a mindset)                 1 

รวม 6 6 3 6 7 6 4 3 5 5 4 3 7 3 6 4 78 
 

18 
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จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลพบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ านวน 28 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ขององค์ประกอบในระดับสูงตั้งแต่ 7 ขึ้นไป พบว่าสามารถคัดสรร
องค์ประกอบของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual 
framework) ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน4องค์ประกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 มีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) 
องค์ประกอบที ่2 มีส่วนร่วมในองค์กร (Participation) 
องค์ประกอบที ่3 มีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
องค์ประกอบที ่4 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล

ได้ ดังภาพที่ 2.1 
 

 
ภาพที่ 2.1 โมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 

 
จากภาพที่2.1 แสดงโมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลที่ได้จากการสังเคราะห์

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีจรรยาบรรณในการท างาน 2) มีส่วนร่วมในองค์กร
3) มีการคิดเชิงวิพากษ์ 4) ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์หาองค์ประกอบย่อย ซึ่งเมื่อก าหนดได้องค์ประกอบย่อย
แล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบนั้นต่อไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
(Effective Followership) 

มีจรรยาบรรณในการท างาน (work ethic) 

 
มีส่วนร่วมในองค์กร (participation) 

มีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 

ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 
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2.2องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้
ตามที่มีประสิทธิผล 

2.2.1 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) 
2.2.1.1 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Anastasia 

Anastasia (2016) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของจรรยาบรรณในการ
ท างานที่เข้มแข็ง (core elements of a strong work ethic) ดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 2)
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 3) ความเป็นธรรม (Impartiality/Fairness) 4) มีความ
พร้อมตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว (Alertness) 5) ใจเปิดกว้าง (Openness) 6) ให้ความเคารพ
ผู้อื่น (Respect for others) 7) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability and Dependability) 8) มีความ
มุ่งมั่น (Determination) 9) อุทิศตน (Dedication) 10) รับผิดชอบ (Accountability) 11) รักษา
ความลับ (Confidentiality) 12) ปฏิบัติตามกฎ (Legality) 13) มีความรอบรู ้(Competence) 14) มี
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 15) อ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 16) มีความคิดริเริ่ม
(Initiative) 

2.2.1.2 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Jenkins  
Jenkins (2016) ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณในการท างานว่าคือหลักการทาง

ศีลธรรมที่จะน าพาองค์กรประสบผลส าเร็จจรรยาบรรณดังกล่าวต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อนี้
1) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 2) มีจิตส านึกของความรับผิดชอบ (sense of 
responsibility) ความรับผิดชอบจะส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จ 3) เน้นคุณภาพ (emphasis on 
quality) การท างานที่เน้นด้านคุณภาพจะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์เป็นที่ยอมรับ 4) มีระเบียบวินัย 
(discipline) วินัยที่ดีต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่องานที่ได้รับมอบหมาย 5) มี
ความรู้สึกของการท างานเป็นทีม (sense of teamwork) มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญส าหรับทีม 

2.2.1.3 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Finn 
Finn (2016) ได้กล่าวใน Global Post - International News ถึงห้า

ลักษณะของการมีจรรยาบรรณการท างานที่ดี (Five Characteristics of Having Good Work 
Ethics) ไว้ดังนี้ 1) ซื่อสัตย์ (honest) ละเว้นจากการโกหกหรือโกงที่จะท าให้ตนเองดูไม่ดี 2) ละเว้น
จากการนินทา (refrains from gossip) ผู้มีจรรยาบรรณในด้านจริยธรรมควรละเว้นการนินทาซึ่งจะ
น ามาซึ่งแตกแยกในองค์กร 3) ความหลากหลาย (values diversity) เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม
ของทุกคนคนช่วยให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและแก้ปัญหาที่ดีกว่า 4) ให้ความนับถือ
ผู้อื่น (respects others) 5) ให้ความร่วมมือ (cooperative) 

2.2.1.4 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Zeiger 
Zeiger (2016) เป็นครูสอนภาษาอังกฤษและท างานด้านการเขียนหลักสูตร

และการสร้างสรรค์ทีมหาวิทยาลัยไมอามีได้เขียนบทความเรื่อง Professional Code of Ethics for 
Teachers ในหนังสือพิมพ์ Hearst Newspapers ได้กล่าวว่าจรรยาบรรณที่ดีของครูดังนี้ 1) การ
ปฏิบัติวิชาชีพ (professional practice) ครูจะต้องรักษาพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องอย่างมืออาชีพ 2) ท างานร่วมกับเพื่อน (working with colleagues) ในโรงเรียนครู
จะต้องท างานร่วมกับผู้บริหารเพื่อนครูและพนักงานคนอื่น ๆ นอกจากนี้ครูจะต้องมีส่วนร่วมใน
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสม 3) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (interacting with 
stakeholders) นอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานของครูผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบในการพบปะเชิงบวก
กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 4) ท างานกับนักเรียน (working with students) งานของครู
คือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน ครูยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
5) ความปลอดภัยของนักเรียน (student safety) นอกจากการงานในหน้าที่แล้วสิ่งส าคัญที่สุดอย่าง
หนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 

2.2.1.5 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Harris 
Harris (2016) ได้กล่าวถึง 4 องค์ประกอบของจรรยาบรรณที่ดีในการท างาน

(4 components of good work ethic)ดังนี้ 1) มีการท างานเป็นทีม (teamwork ) เคารพสิทธิของ
คนอื่น ๆแสดงออกอย่างเหมาะสม 2) ทัศนคติ (attitude ) แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีมีความมั่นใจ
ตัวเอง 3) ผลผลิต (productivity) มีทักษะในการบริหารงานบุคคลการจัดการเวลาการจัดล าดับ
ความส าคัญและความยืดหยุ่นของการจัดการกับความเครียดและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 4) 
ความร่วมมือ (cooperation) จัดการอย่างเหมาะสมกับวิจารณ์และข้อร้องเรียนแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหา รักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วม 

2.2.1.6 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของSchreiner 
Schreiner (2016)  เป็ นนั ก เขี ยนอิ สระและครูที่ จบปริญญาตรี จ าก

มหาวิทยาลัยรัฐ Bowling Green ได้ให้คุณลักษณะของผู้ที่มีจรรยาบรรณที่ดีในการท างานดังนี้ 1)
ความเชื่อถือได้ (reliability) 2) การอุทิศ (dedication) ผู้ที่มีจรรยาบรรณในการท างานที่ดีจะทุ่มเท
ให้กับงานมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น 3) ความร่วมมือ (cooperation) บุคคลที่มีจรรยาบรรณในการ
ท างานที่ดีจะมีความพยายามในการท างานร่วมกันกับคนอื่น ๆ ประสิทธิผล 4) บทบาท (character) 
ผู้ที่มีจรรยาบรรณในการท างานที่ดีมักจะมีบทบาทในองค์กรมีการท างานที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายความว่า
พวกเขาจะมีระเบียบวินัยในตัวเองผลักดันตัวเองเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 

2.2.1.7 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของLawrence 
Lawrence (2016)ได้เขียนใน Hearst Newspapers เขากล่าวถึง

คุณลักษณะพนักงานที่มีจรรยาบรรณที่ดีในการท างาน (A list of good work ethics by 
employees) ที่จะท าให้องค์กรมีคุณภาพดังนี้ 1) ความเชื่อถือได้ (reliability) 2) มีทัศนคติที่ดี 
(positive helpful character) ท าหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี 3) การสื่อสารที่เหมาะสม (proper 
communication) ทักษะการประสานงานที่ดีสามารถช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ 4) ไม่เห็นแก่ตัว
(altruistic and goal-oriented) พนักงานที่ดีมักจะเห็นแก่ผู้อื่นและมุ่งเน้นที่เป้าหมาย  

2.2.1.8 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของWhitmore 
Whitmore (2015) นักเขียนผู้เชี่ยวชาญธุรกิจและผู้ก่อตั้งโรงเรียน Palm 

Beach ได้พูดถึงเจ็ดส่วนประกอบที่ส าคัญของจรรยาบรรณในการท างาน (6 Elements of a Strong 
Work Ethic) ดังนี้ 1) มีความเป็นมืออาชีพ (professionalism) 2) ความย าเกรง (respectfulness) 
มีการควบคุมดูแลตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ 3) การอุทิศ (dedication) การอุทิศตนในการท างาน
เพื่อบรรลุผลส าเร็จ 4) การก าหนด (determination) แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแสวงหาค าตอบที่ดี
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ขึ้นและสร้างนวัตกรรมมากขึ้น 5) การรับผิดชอบ (accountability) กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด
เมื่องานไม่ประสบผลส าเร็จ 6) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) 

2.2.1.9 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Devlin 
Devlin (2015) ได้เขียนบทความในเรื่อง The Importance of a Good 

Work Ethic ในวารสาร Bu center for career development เขาได้กล่าวถึงบุคคลที่มี
จรรยาบรรณในการท างานที่ดีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1) ความน่าเชื่อถือ (dependability) 2) 
พฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพ (professional behavior) 3) การปรับตัว (adaptability) 4) ทัศนคติเชิง
บวก (positive attitude) 

2.2.1.10 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Reeves 
Reeves (2014) เป็นนักธุรกิจและเป็นนักเขียนมืออาชีพ จบการศึกษาจาก 

San Diego’s Coleman College ได้เขียนบทความเรื่องอะไรคือจรรยาบรรณที่ดีในการท างาน
(What Are Good Work Ethics)เขาได้ก าหนดรายละเอียดของจริยธรรมในการท างานที่ดีที่เป็นหลัก
ปฏิบัติดังนี้ 1) ความสุจริต (honesty) จริยธรรมในการท างานที่ดีเริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
รวมถึงความซื่อสัตย์ในสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณท าในที่ท างาน 2) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
(personal integrity) เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือ 3) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) 4) มองในแง่ดี (optimistic) ให้ความสนใจกับคุณภาพในเชิงบวกในผู้อื่นมากกว่าที่
จะมองจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของคนอื่น 5) สร้างแรงจูงใจของตัวเอง (self-motivated ) ยังเป็นอีก
หนึ่งจรรยาบรรณในการท างานในเชิงบวก 6) ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น (team player) 

2.2.1.11 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของ Donovan 
Donovan (2013) ได้กล่าวถึงหลัก 5 อย่างของจรรยาบรรณในการท างาน

ที่ยอดเยี่ยม (5 Criteria for Exceptional Work Ethic) 1) ให้ความส าคัญ หรือให้ความสนใจกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย (give a damn) 2) ซื่อสัตย์และท าตามค าพูดตัวเอง (do what you said you’re 
going to do) 3) มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย (focus) 4) เริ่มลงมือท า (อย่าเอาแต่พูดให้เริ่มลงมือท า) (take 
the initiative) 5) แยกงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจน (clearly separate your 
professional and personal life) 

2.2.1.12 องค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างานตามทัศนะของCoates 
Coates (2013) ได้กล่าวถึงห้าลักษณะนิสัยของผู้มีจรรยาบรรณในการ

ท างานที่เข้มแข็ง (Top 5 Life Habits of a Strong Work Ethic) ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความเพียร
(Perseverance) 2) มีความเป็นมืออาชีพ (Excellence) 3) มีวินัยในตนเอง (Self-discipline) 4) มี
ความพยายามมุ่งมั่น (Effort) 5) มีความคิดริเริ่ม (Initiative) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของมี
จรรยาบรรณในการท างาน จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 12แหล่ง ดังกล่าวมานั้น 
ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
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ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ดังนี้ 

1.  มีความรับผิดชอบ (responsibility) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ความรับผิดชอบ 2) ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจงานที่ได้รับมอบหมาย 3) มีความรับผิดชอบใน
การปฏิสัมพันธ์พบปะผู้มีส่วนได้เสีย 4) แสดงความรับผิดชอบ 5) มีความรับผิดชอบ 6) ให้ความส าคัญ
กับความเจริญงอกงาม 

2.  การท างานเป็นทีม (teamwork) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) ท างาน
เป็นทีม 2) ท างานอย่างเป็นทีม 3) ทีมที่ดี 4) มีการท างานร่วมกับทีม 5) ให้ความร่วมมือ 6) ให้ความ
ร่วมมือ 

3.  มีความเป็นมืออาชีพ (professional) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มี
ความเป็นมืออาชีพ 2) มีความเป็นมืออาชีพ 3) ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 4) เน้นเรื่องคุณภาพ 5) มี
ความเป็นมืออาชีพ 6) มีความเป็นมืออาชีพ 

4.  มีความซื่อสัตย์ (Honesty) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีความซื่อสัตย์ 
2) ซื่อสัตย ์3) ซื่อสัตย์และท าตามค าพูดของตัวเอง 

5.  มีทัศนคติที่ดี (Good attitude) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีทัศนคติ
ที่ด ี2) มีทัศนคติที่ดี 3) มีทัศนคติในเชิงบวก 

จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 2.2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.1 – 2.2.12แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.2 สังเคราะห์องค์ประกอบของ มีจรรยาบรรณในการท างาน 
 

 
องค์ประกอบ 

 2.2
.1.

1 

2.2
.1.

2 

2.2
.1.

3 

2.2
.1.

4 

2.2
.1.

5 

2.2
.1.

6 

2.2
.1.

7 

2.2
.1.

8 

2.2
.1.

9 

2.2
.1.

10
 

2.2
.1.

11
 

2.2
.1.

12
 

รว
ม 

1.มีความรับผดิชอบ
(responsibility) 

            6 

2. มีการท างานเป็นทีม
(teamwork) 

            6 

3. มีความเป็นมืออาชีพ
(Professionalism) 

            6 

4. มีความซื่อสตัย์ (Honesty)             4 

5.มีทัศนคติที่ด ี(Good 
attitude) 

            4 

6.มีความน่าเชื่อถือ 
(reliability) 

            3 

7. มีความมุ่งมั่น 
(Determinate) 

            3 

8. มีความคิดรเิริ่ม (Initiative)             3 

9. ยึดมั่นความถูกต้องชอบ
ธรรม(integrity) 

            3 

10. มีระเบียบวินัย 
(Discipline) 

            3 

12. มีความรอบรู้ 
(Knowledge) 

            3 

13. ให้ความเคารพผู้อื่น 
(Respect others) 

            2 

14. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
(Humility) 

            2 

15. มีปฏิสัมพนัธ์กับนักเรียน
อย่างเหมาะสม(Interact 
with students 
appropriately) 

            1 

16. ให้ความส าคัญด้านความ             1 
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องค์ประกอบ 

 2.2
.1.

1 

2.2
.1.

2 

2.2
.1.

3 

2.2
.1.

4 

2.2
.1.

5 

2.2
.1.

6 

2.2
.1.

7 

2.2
.1.

8 

2.2
.1.

9 

2.2
.1.

10
 

2.2
.1.

11
 

2.2
.1.

12
 

รว
ม 

ปลอดภัยของนักเรียน
(student safety) 

17. มีการสื่อสารที่เหมาะสม
(Appropriate 
communication) 

            1 

18. ไม่เห็นแกต่ัว(Unselfish)             1 

19. ไตร่ตรองรอบคอบ
(carefully) 

            1 

20. ตัดสินใจทีด่ี(Good 
decision) 

            1 

21. มีการปรับตัวที่ดี(Have a 
good adjustment) 

            1 

22. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
(Motivate yourself) 

            1 

23. ไม่เอาเรื่องส่วนตัวปะปน
กับงาน(Clearly 
separate) 

            1 

24. มีความเพียร
(Perseverance) 

            1 

25. มีความเป็นธรรม
(Fairness) 

            1 

26. มีการเตรียมพร้อม
(Preparation) 

            1 

27. รักษาความลับ(Keep 
secret) 

            1 

รวม 14 5 4 5 3 4 4 6 4 5 5 4 63 
 

จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ มีจรรยาบรรณในการท างาน พบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) จ านวน 27 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบ 
จ านวน 3 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Concept framework)ในครั้งนี้ดังนี ้
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องค์ประกอบที ่1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) 
องค์ประกอบที ่2 มีการท างานเป็นทีม (teamwork) 
องค์ประกอบที ่3 มีความเป็นมืออาชีพ (professional) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดขององค์ประกอบของ มีจรรยาบรรณ

ในการท างาน ได้ ดังภาพที่ 2.2 
 

 

 
ภาพที่ 2.2 โมเดลการวัดขององค์ประกอบของมีจรรยาบรรณในการท างาน 

 
จากภาพที่ 2.2 แสดงโมเดลการวัดขององค์ประกอบ มีจรรยาบรรณในการท างาน ที่ได้จาก

การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความรับผิดชอบ 2) มีการท างาน
เป็นทีม 3) มีความเป็นมืออาชีพ 

2.2.2นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความรับผิดชอบ (responsibility) 
ศิรินันท์ วรรณตันกิจ (2545) ให้นิยามความรับผิดชอบว่าหมายถึง การที่บุคคล

ประพฤติและปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเอาใจใส่ ระมัดระวังที่จะท างานและติดตามผลงานที่
ท าไปแล้วเพื่อปรับปรุงแกไขให้ส าเร็จลงด้วยดียอมรับในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไปทั้งในด้านที่เป็นผลดี
และผลเสีย อีกทั่งยังไม่ปัดภาระหน้าที่ของตนให้แก่ผู้อื่น 

เอกวิทย์ โทปุรินทร์ (2546) ให้นิยามความรับผิดชอบว่า ความรับผิดชอบเป็นความ
สนใจความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานด้วยความรู้สึกผูกพัน มีความพากเพียร และละเอียดครอบคอบโดย
แสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนเป็นผลส าเร็จด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติตน
ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส ขยันหมั่นเพียร อดทนต่ออุปสรรค มีการติดตามผลงานที่ได้ท าไปแล้ว 
เพื่อปรับปรุงแกไขให้ดียิ่งขึ้น ยอมรับในสิ่งที่ตนกระท าไปทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย 

ทิพวรรณ ดีแดง (2546) ให้นิยามความรับผิดชอบว่าหมายถึง ลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามหนาที่ที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทนต่ออุปสรรคที่ เกิดขึ้นและพยายามท าอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลงานที่ท าไปแล้ว เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ยอมรับในสิ่งที่ตนเองกระท าทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย 

มีความรับผิดชอบ (responsibility) 

มีการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) 

มีจรรยาบรรณในการ
ท างาน (Work ethic) 
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พิไลลักษณ์ ทองรอด (2547) ให้นิยามความรับผิดชอบว่าหมายถึง การแสดงออก
ของบุคคลในลักษณะของการมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และ
เต็มความสามารถ ติดตามผลงานที่ได้ท าแล้ว เพื่อปรับปรุงแกไขให้เป็นผลส าเร็จยอมรับผลการกระท า
ในการปฏิบัติงานของตนเองทั้งด้านดีและไม่ดีตลอดจนตรงต่อเวลา 

กฤษณา พันธุ์มวานิช (2550. อ้างถึงใน เติมศักดิ์สุวรรณ, 2553) ให้นิยามความ
รับผิดชอบ หมายถึงสภาพที่รู้จักภาระหน้าที่และท างานหรือด าเนินการตามภาระหน้าที่ให้บังเกิด
ผลลัพธ์มากที่สุดและเงื่อนไขที่ต้องมีคือการรู้(เรียนรู้หรือการรับรู้) ว่าภารกิจที่ต้องกระท าในหน้าที่นั้น 
ๆ มีอะไรบ้างหรือหนึ่งคือรู้หน้าที่นั่นเอง 

ชูชาติ อินทนู (2551. อ้างถึงใน เติมศักดิ์สุวรรณ, 2553) ให้นิยามความรับผิดชอบใน
การท างานหมายถึง มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จภายในเวลาที่
ก าหนดภายในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเอาใจใส่ดูแล
ทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด 

เติมศักดิ์ สุวรรณ (2553) ให้นิยามความรับผิดชอบ หมายถึงการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความส าเร็จตามความมุ่งหมายยอมรับผลการกระท านั้นและพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งความรับผิดชอบ หมายถึงความส านึกได้
อยู่เสมอในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ติดตามผลไม่ทอดทิ้งยอมรับผิดชอบผลของหน้าที่การงานที่ตนเอง
กระท าทั้งดีและไม่ดีไม่ปัดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนแก่ผู้อื่น 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) (2553) ให้นิยามความรับผิดชอบ หมายถึงความ
รับผิดชอบเมื่อด าเนินการผิดพลาดไปและรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ เมื่อเกิดผลงานที่ดีเด่นส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง ความรับผิดชอบ คือความตั้งใจปฏิบัติภารกิจของตน ให้เกิดผลส าเร็จ
เรียบร้อยถูกต้องและตรงเวลาด้วยความสุจริตความเต็มใจและความจริงใจ 

Funk and Wagnalls (1961.อ้างถึงใน ณัฏฐณิชา ศรีพิมลปาณี, 2551) ให้นิยาม
ความรับผิดชอบว่าหมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิด และรับชอบในการท างานของตน มีความ
ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้สามารถจัดการเงินและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังหมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนองต่อหน้าที่ หรือขอตกลงที่ตั้งไว้ตามอุดมคติกฎของศีลธรรม และหลัก
ของศีลธรรมอีกด้วย 

Flippo (1966. อ้างถึงใน ณัฏฐณิช ศรีพิมลปาณี, 2551) ให้นิยามความรับผิดชอบว่า
หมายถึง ความผูกพันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ และความส าเร็จนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 
ประการ คือพันธะผูกพัน หน้าที่การงาน และวัตถุประสงค ์

Brunkhorst (2005) ให้นิยามของความรับผิดชอบว่าหมายถึง การรับผิดชอบในสิ่งที่
คิด พูด และการกระท า ความรับผิดชอบของบุคคลเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่เชื่อโยงถึงบุคลิกภาพ 
ลักษณะของการท างานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และรวมถึงการพัฒนาทักษะของตนเองมากกว่าที่จะ
ต าหนิว่ากล่าวผู้อื่นในสภาวะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีองค์ประกอบดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบต่อการคิด การกระท า 2) สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ 3) ล าดับความส าคัญของทางเลือก 4) 
อย่าเกี่ยงงานหรือผลักความรับผิดชอบ 5) ท าปัจจุบันให้ดีที่สุด (ท างานให้เป็นปัจจุบันและให้ดีที่สุด) 
6) รับผิดชอบทุกกระบวนการในการท างาน 7) สร้างทางเลือกที่ดีและลงมือปฏิบัติได้ ปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบข้อบังคับ 9) ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 10) มีความสามารถในการเลือกแนวทางปฏิบัติให้
บรรลุผล 11) คว้าโอกาส 12) มองบวก ไม่มีใครที่จะควบคุมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แต่จงเรียนรู้จาก
เหตุการณ์นั้นๆ 

Partners (2017) ได้ให้นิยามของความรับผิดชอบว่าหมายถึง สถานะของการเป็นคน
ที่ท าให้เกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหน้าที่หรือภารกิจที่ต้องการหรือคาดว่าจะท าสิ่งที่ควรท าที่ถูกต้องตามหลัก
ศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯสถานะของการมีหน้าที่หรือหน้าที่ในการจัดการและดูแลเรื่อง
บางอย่างหรือบางคนคุณภาพของบุคคลที่สามารถเชื่อถือได้ในการท าสิ่งที่คาดหวังไว้ที่จ าเป็น ในความ
รับผิดชอบของการท าอะไรบางอย่างในความรับผิดชอบโดยไม่ได้รับการบอกกล่าวให้ท าและยอมรับ
โทษหากมีผลไม่ด ี

จากนิยามของมีความรับผิดชอบตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความรับผิดชอบ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ว่ามีความรับผิดชอบ
(responsibility) หมายถึงการรู้จักหน้าที่ที่ตนต้องกระท าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในกฎเกณฑ์ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และยอมรับผลที่
เกิดขึ้นทั้งทั้งดีและไม่ดีกล่าวคือ รับผิดและรับชอบและน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อ
ตนเองและสังคมซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 2) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 3) ยอมรับผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ 4) ในการปฏิบัติหน้าที่มีการปรับปรุงแก้ไข 

2.2.3นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีการท างานเป็นทีม(teamwork) 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าหมายถึง การท างาน

เป็นทีมการที่ บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดย
การร่วมมือ กัน ประสารงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการ
ด าเนิน กิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย 

วันทณีย์ ณ พัทลุง (2551) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าหมายถึง การร่วมกัน
ท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้ว
ทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม มีความส าคัญในทุก
องค์กร การท างานเป็นทีม เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงาน การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่า
หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายจากแนวคิดดังกล่าวมาสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีม คือการท างานเป็นกลุ่ม
ประเภทหนึ่งที่สมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน ทุกบทบาทต้องประสานกันและมี
ผลต่อกันและกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ความส าเร็จของงานนั้น ซึ่งจากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า
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หัวใจส าคัญของความส าเร็จของทีมงานนั้นอยู่ที่ตัวสมาชิกทุกคน ซึ่งต้องถือว่าส าคัญเท่าเทียมกันหาก
คนใดคนหนึ่งแสดงบทบาทไม่ถูกต้องหรือติดขัดอย่างไรก็จะมีผลต่อการท างานของคนอื่นหรือผลต่อ
งานโดยรวม 

อนนท์ ตุลารักษ์  (2554) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าหมายถึง กลุ่มคนที่มี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและ คงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
งาน และ เพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของทีมงาน 

Parker (1990. อ้างถึงใน พฤทธิพล สุขป้อม, ม.ป.ป.) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่า
หมายถึง ทีมเป็นกลุ่ม บุคคลที่มีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพากันเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
ปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกัน และยอมรับว่าวิธีเดียวที่จะท างานให้ส าเร็จได้
คือการท างานร่วมกัน 

Mcgregor (1960) ได้น าเสนอลักษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและไม่
มีประสิทธิภาพไว้ในหนังสือ The Human Side of Enterpriseมีดังน้ี 1) ทุกคนช่วยกันท างานมีความ
สนใจในการท างานอย่างจริงจัง 2) ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายอย่างจริงจัง ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา 3) 
สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และมีความผูกพันในอันที่จะผลักดันให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย 4) สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันทุกเรื่องอย่างตั้งใจ 5) แม้มีความคิดเห็นที่
ไม่สอดคล้องกันอยู่เสมอ แต่ทีมงานก็คุ้นเคยและสบายใจกับสภาพเหล่านี้ พร้อมที่จะเผชิญความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่แสดงอาการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 6) บรรยากาศส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ยินยอมให้มีการเผด็จการของคนกลุ่มน้อย 7) การตัดสินใจส่วนใหญ่
จะเป็นการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกัน (Consensus) และเต็มในที่จะปฏิบัติตาม 8) การ
วิพากษ์วิจารณ์กระท าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาท่านกลางความสบายใจและมุ่งขจัดปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน 9) สมาชิกมีอิสระที่จะแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อปัญหาและการ
ปฏิบัติงานของทีมงาน 10) เมื่อมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องจะเข้าใจและยอมรับ
ภารกิจต่างๆ อย่างจริงใจ 11) หัวหน้าทีมจะไม่ใช้อ านาจครอบง ากลุ่มและทุกคนยอมรับบทบาทของ
ผู้น า 12) ทีมงานจะตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จะมีการตรวจสอบเป็นระยะว่างานด าเนินไปได้ดี
เพียงใด 

Clark (2005) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีทักษะ
ประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ (Complementary skills) โดยมีการตกลงร่วมกันในจุดมุ่งหมาย 
(Common purposes) มีเป้าหมายปฏิบัติการ (Performance goals) ตามแนวทางที่ก้าวร่วมกันไป 
(Common approaches) ด้วยความเชื่อมั่นต่อกันและกัน (Mutually accountable) จากนั้นได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า จ านวนบุคคลที่พอเหมาะของทีมควรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ (Small number) ประมาณ 
5-9 คน แต่อาจมีถึงจ านวนได้ถึง 25 คน ถ้าจ านวนนั้นพอเหมาะกับงานและสามารถน าทักษะของ
สมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน (Complementary skills) ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ การวางจุดมุ่งหมายร่วมกันของทีมงาน (Common purposes) จะเป็นทิศทางที่ท าให้ทีม
สามารถก าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ (Performance goals) อย่างมีแนวทางร่วมกัน (Common 
approaches) เช่น ตั้งกฎเกณฑ์ในการท างาน และวางแบบแผน ก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง และ
บทบาทของสมาชิก เช่น ผู้ก ากับเวลา ผู้กระตุ้น ผู้รวบรวมข้อมูล ผู้ประเมิน เป็นต้นอันจะน าไปสู่ความ
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เชื่อมั่นต่อกันและกันในผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่พึงได้ร่วมกัน (Mutually accountable) ทั้งที่เป็น
ความส าเร็จและความล้มเหลว 

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2006) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าหมายถึง การร่วมมือกัน
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีความปรองดองและราบรื่นซึ่งน ามาสู่ความส าเร็จ แม้ว่าการรวมตัวกัน
ของบุคคลเป็นกลุ่มจะท าเพื่อจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ของงานและ
ประโยชน์ที่ต้องการเป็นเรื่องของแต่ละคนที่คิดช่วงชิงให้ได้มา จึงพบว่าในหลาย ๆ องค์การที่เรียก
กลุ่มงานของตนว่า ทีมงาน อาจไม่ใช่ทีมงานที่แท้จริงถ้าผลผลิตของงานเป็นการน างานของแต่ละคน
มารวมกัน 

Daniele (2014) ให้นิยามการท างานเป็นทีมว่าหมายถึง การร่วมกันท างานของ
สมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าจะท าอะไร ทุกคนต้อง
ยอมรับร่วมกันและมีการวางแผนร่วมกัน การท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อทุกองค์กร เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการท างานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การท างานเป็นทีมมี
บทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
ลักษณะของการท างานเป็นทีม 4 ประการ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถึงสมาชิกตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป มีความเกี่ยวข้องในกิจกรรมของกลุ่ม ทีมให้ความตระหนักในความส าคัญของกันและกัน 
แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติกัน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย
มากกว่าการติดต่อกันแบบตัวต่อตัว 2) มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มต้องสอดคล้องกับ
องค์การ จะช่วยให้งานประสบความส าเร็จได้ง่าย 3) การมีโครงสร้างของทีมหรือกลุ่ม หมายถึงระบบ
พฤติกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผนของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม 4) สมาชิกมีบทบาทและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน รักษาบทบาทหน้าที่มั่นคงในแต่ละทีมหรือกลุ่ม มีการจัดแบ่งมอบหมายหน้าที่ให้
ตามความเหมาะสมและความสามารถ การท างานเป็นทีม ต้องยึดหลักประชาธิปไตย มีความเสมอ
ภาค เคารพให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็น สร้างความสามัคคีในทีมหรือกลุ่ม จะช่วยให้งานประสบ
ความส าเร็จ และสมาชิกท างานร่วมกันในบรรยากาศแห่งความรัก มีความสุขในการท างาน 

จากนิยามของการท างานเป็นทีมตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของ การท างานเป็นทีม  เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ว่าการท างานเป็นทีม  
(teamwork) หมายถึงพฤติกรรมการท างานของกลุ่มที่ใช้ความสามารถแต่ละบุคคลให้ท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกคน
จะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน โดยเน้นที่กระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม เพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงานซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
เพื่อการวัดได้ดังนี้คือ 1) มีการท างานร่วมกัน 2) ร่วมกันท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน 3) เน้น
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 4) มีการท างานที่เน้นผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 

2.2.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความเป็นมืออาชีพ (professional) 
จ าลอง นักฟ้อน (2548. อ้างถึงใน สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 2006) ให้นิยามมีความ

เป็นมืออาชีพว่าหมายถึง บุคคลที่มีการท างานอย่างมีความรับผิดชอบสูง มีความขยันหมั่นเพียร มี
ความอดทน อุสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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กระตือรือร้นในการท างาน มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ มีการรักษาระเบียบวินัยที่ดี มีความตรงต่อ
เวลา/การบริหารเวลา มีบุคลิกภาพที่ด ี

จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2551) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึงบุคคลซึ่งมี
พฤติกรรมในการท างานดังนี้ไม่ล้ าเส้นคิดเองได้มีความรับผิดชอบรู้จักตัดสินใจ ให้เกียรติผู้อื่นรักษา
เกียรติในยามแพ้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดและการขอโทษมีความยืดหยุ่น ให้เกียรติ
ผู้ร่วมงานมีมนุษยธรรมตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาตนเอง 

บัวจันทร์ อินธิโส (2552) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึงการท างานด้วย
ความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพ มีความช านาญ ในสิ่งที่ปฏิบัติ มีความเป็นอิสระในการด าเนินการไม่
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เป็นสาระส าคัญ ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึง การมี
ความรอบรู้ เชี่ยวชาญช านาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง 
มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นย า และลงมือท าอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้
เกิดผลงานที่ดีที่สุด 

Manpower Group (2012) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึงบุคคลซึ่งมี
พฤติกรรมการท างานซึ่งให้เกียรติผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือการยอมรับความผิดพลาด 
พัฒนาทักษะของตนเอง เตรียมพร้อมตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
ของตนเองเป็นสิ่งทีไ่ม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง การเปิดรับสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นแนวทางท าให้รูปแบบการ
ท างานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Vimonmass (2014) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึงบุคคลที่มีการท างาน
เพื่อความส าเร็จของงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะการท างานดังนี้น าความช านาญของตนมาเป็น
เครื่องมือในการท างานท างานเต็มศักยภาพที่มีไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆมักท างานเกินความคาดหวัง
เสมอท าตามที่พูด และพูดในสิ่งที่ท าได้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าการพูดหรือการเขียนท างาน
อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณเคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ยกย่องเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่
ยกย่องตนเองรู้จักแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นรู้จักขอบคุณผู้อื่นมีทัศนคติที่ดีในทุกสถานการณ์ 

Fayossy (2015) ให้นิยามมีความเป็นมืออาชีพว่าหมายถึง พฤติกรรมการท างาน
ของคนในองค์กรที่มีลักษณะบุคลิกดังนี้ 1) ความเชื่อมั่น 2) เปิดเผย 3) รู้จักตัวเอง 4) คิดเชิงกลยุทธ์ 
5) รู้จักคาดหวัง 6) ดูแลอยู่ห่างๆ 7) มองสิ่งต่างๆ บนความเป็นจริง 8) พยายามท าต่อไป 9) มีความ
กระตือรือร้น 10) ขยันหมั่นเพียร 11) ผลการด าเนินงาน 12) ความสุขุม รอบคอบ 13) อยากรู้อยาก
เห็น 14) กล้าได้กล้าเสีย 15) มีอารมณ์ขัน 16) ออกก าลังกาย 17) ต้องมาจากตัวตนจริงๆ 

จากนิยามของมีความเป็นมืออาชีพ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่า มีความเป็นมืออาชีพ 
(professional) หมายถึง ท างานเต็มศักยภาพที่มีไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆมักท างานเกินความคาดหวัง 
ท างานอย่างซื่อสัตย์ เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติ
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ตัวบ่งชี้คือ 1) ท างานเต็มศักยภาพ 2) ไม่หยุด
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เรียนรู้ 3) ท างานเกินความคาดหวัง 4) ท างานอย่างซื่อสัตย์ 5) เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 6)
ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มีจรรยาบรรณในท างานตาม
ทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มี
ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ดังนี ้

ตารางที่ 2.3 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของมีจรรยาบรรณ   
ในท างาน 

 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
ความรับผิดชอบ 
(responsibility) 

การรู้จักหน้าทีท่ี่ตนต้องกระท าปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความเต็มใจและ
ตั้งใจยึดมั่นในกฎเกณฑ์ตรงต่อเวลา มี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และยอมรับ
ผลที่เกิดขึ้นทั้งทั้งดีและไม่ดีกล่าวคือ 
รับผิดและรบัชอบและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเอง
และสังคม 

1.ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ  

2.มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  
3.ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

หน้าที ่
4.ในการปฏิบัติหน้าที่มีการปรับปรุง

แก้ไข 
 
 
 
 

การท างานเป็น
ทีม 
(Teamwork) 

พฤติกรรมการท างานของกลุ่มที่ใช้
ความสามารถแต่ละบุคคลให้ท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ที่กระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม และ
ผลงานของกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ของ
องค์การหรือหน่วยงาน 

1.มีการท างานร่วมกัน  
2.ร่วมกันท างานโดยมีเป้าหมาย

เดียวกัน 
3.เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
4.มีการท างานที่เน้นผลประโยชน์ของ

องค์การหรือหน่วยงาน 
มีความเป็นมือ
อาชีพ 
(Professional) 
 

ท างานเต็มศักยภาพที่ม ีไม่หยุดเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆมักท างานเกินความคาดหวัง
อย่างทุ่มเท ท างานอย่างซื่อสัตย์ เคารพ
ในกฎเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ขององค์กร 
และยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็น
หลักในการปฏบิัต ิ

1.ท างานเต็มศักยภาพ 
2.ไม่หยุดเรียนรู้ 
3.ท างานเกินความคาดหวัง  
4.ท างานอย่างซื่อสัตย์  
5.เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
6.ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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2.2.5 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กร (participate in the organization) 
2.2.5.1 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ Chapin 

Chapin (1997) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในงานออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการริเริ่มตัดสินใจด าเนินการ การมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจด าเนินงานหรือออกเสียงคัดค้าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดระบบการท างาน วิธีการท างาน ใครเป็นผู้กระท าและท าอย่างไร 2) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร การ
ประสานความร่วมมือ การท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทาง
สังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

2.2.5.2 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ สุธี ศรสวรรค์ 
สุธ ีศรสวรรค์ (2538) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ

ดังนี ้1) การมีส่วนร่วมประชุม 2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 4) การมีส่วน
ร่วมเป็นผู้น า 5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค
8) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ 9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 10) การมีส่วนร่วมออกวัสดุ
อุปกรณ ์

2.2.5.3 องค์ประกอบของมสี่วนร่วมในองค์กรตามทศันะของ ธนาภรณ์ เมทณี
สดุด ี
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ได้กล่าวถึงลักษณะแนวทางของการมีส่วน

ร่วมดังนี้ 1) การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการ
ติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมโครงการส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ 2) 
การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมือมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้วตอมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 3) การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง 
การเข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 4)การ
ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื่อโครงการเสร็จสินแล้วได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ทีเกิดขึน้จากโครงการ 

2.2.5.4 องค์ประกอบของมสี่วนร่วมในองค์กรตามทศันะของ อาภาพรรณ สุสัน
หกนก 
อาภาพรรณสุ สันหกนก (2544) ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรมพัฒนาชุมชนไว้ 17 ลักษณะคือ 1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด า 
เนินงาน 2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร 3) มีส่วนร่วมในการออกความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ 4) มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 5) มีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีใน
การแก้ปัญหา 6) มีส่วนร่วมในการวางแผน 7) มีส่วนร่วมในการประชุม 8) มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
9) มีส่วนร่วมในการสนับสนุน หรือคัดค้านปัญหา10) มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ หรือ
บริหารงาน 11) มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 12) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวนหรือประชาสัมพันธ์
13) มีส่วนร่วมในการด า เนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 14) มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน / 
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ทรัพย์สิน 15) มีส่วนร่วมในการออกแรง หรือ สละแรงงาน 16) มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ 17) 
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม หรือประเมินผล 

2.2.5.5 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ได้ก าหนดรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการประชุม 2) การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 4) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 6) การมีส่วนร่วมใน
การได้รับประโยชน ์

2.2.5.6 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ นิรันดรจงวุฒิเวศย์ 
นิรันดร จงวุฒิเวศย์ (2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประมวลได้เป็น 3 ส่วน

คือ 1) ส่วนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหา การก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการศึกษาชุมชน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
นั้นๆ ตลอดจนการก าหนดพิธีการ และแนวทางการด าเนินงาน และก าหนดทรัพยากร และแหล่ง
ทรัพยากรที่จะน าไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมต่างๆ 2) ส่วนของการจัดและด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ เป็นส่วนที่ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในโครงการ โดยการร่วมมือช่วยเหลือด้านทุน
ทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือโดยการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 3) ส่วนของการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ด าเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การติดตาม
ประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินความก้าวหน้าหรือผลสรุปร่วมทั้งโครงการ 

2.2.5.7 องค์ประกอบของมสี่วนร่วมในองค์กรตามทศันะของ มณฑล จันทร์แจ่มใส 
มณฑล จันทร์แจ่มใส (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การ

มีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
โครงการ 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามแผน 3) การมีส่วนร่วมในการ
เสียสละก าลังแรงงานของบุคคล  4) การมีส่วนร่วมในการเสียสละวัสดุอุปกรณ์ ก าลังเงินหรือทรัพยากร
ที่มีอยู่  

2.2.5.8 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ ประชุม สุวัติถี 
ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ของบุคคล เกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ 
จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จะต้องมีความสามารถในการ
ค้นหาความต้องการ วางแผนการบริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 2) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และ กายภาพทีเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ 3) เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม 
กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็น
การบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม 4) เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไป
ได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสทีจะเข้าร่วมซึงถือว่าเป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการ
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ตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่เหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความ
เป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตน 

2.2.5.9 องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ Sashkin 
Sashkin (1982. อ้างถึงใน ประตินพ น้อยนาค, 2551) ได้กล่าวถึงการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พนักงานได้มีการวางแผน และควบคุมกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยตัวของเขาเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน และควบคุมงานได้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความส าคัญที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม
ในการตั้งเป้าหมาย (Participation in Goal Setting) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล 
ระดับผู้บังคับบัญชา หรือระดับกลุ่มได้มีส่วนร่วมในงาน และในการก าหนดเป้าหมายของงานที่พวกเขา
จะได้พยายามท าให้งานหรือผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดผลงานที่ดี 2) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Development Making) เป็นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาหารือในหลาย ๆ โอกาส มีอิทธิพลในการก าหนด
เป้าหมายของงาน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสินใจตลอดจนตรวจสอบและ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจต่าง ๆ 3) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Participation in 
Problem Solving) เป็นความต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ในการท างานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนั้น ๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 4) การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 
(Participation in Change) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้จะมีความยากและซับซ้อน ถือเป็นจุดที่ส าคัญ
ที่สุด ซึ่ งรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยทั้ งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูลองค์การ 
เพื่อที่จะท าให้เกิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาขององค์การ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ 

2.2.5.10องค์ประกอบของมีส่วนร่วมในองค์กรตามทศันะของ Cohen and 
Uphoff 
Cohen and Uphoff (1980. อ้างถึงใน ทักษิณา สิทธิธรรม, 2551)

อธิบายประเภทของการมีส่วนร่วมสามารถจ าแนกออกเป็นเรื่อง ๆมีรายละเอียด ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท าคือ การก าหนด
ความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การ
ตัดสินใจช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้น จะ
ได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการใดได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น 
การช่วยเหลือทางด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงานเป็นต้น 3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้นนอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของ
โครงการนี้รวมถึงผลที่เป็นประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วน
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ร่วมในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือความเห็น ความชอบ และความคาดหวังซึ่งจะมี
อิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของการมีส่วนร่วม
ในองค์กรจากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็น
ว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การน าเอา
องค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี ้

1. มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี ้1) มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน 2) มีส่วนร่วมในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 4) มีส่วนร่วมในการวางแผน 5) มีส่วนร่วมในการวางแผน 6) มีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผน 7) มีส่วนร่วมในการประชุม 

2. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัต ิ4) มีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ5) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 6) มีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ7) มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัต ิ8) มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) มีองค์ประกอบที่มี
ความหมายเดียวกันดังนี้ 1) การร่วมการตัดสินใจ 2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) กระจายอ านาจใน
การตัดสินใจ 4) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงาน 6) มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

4. มีส่วนร่วมในการประเมินผล (participate in the evaluation) มีองค์ประกอบที่มี
ความหมายเดียวกันดังนี ้1) มีส่วนร่วมในการประเมินผล 2) มีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) มีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 4) มีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา (participate in the benefits) มีองค์ประกอบที่มี
ความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 2) มีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา 3) มีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหา 

จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 2.4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.14.1 -2.2.14.10 แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.4 สังเคราะห์องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมในองค์กร 
 

องค์ประกอบ 

2.2
.14

.1 

2.2
.14

.2 

2.2
.14

.3 

2.2
.14

.4 

2.2
.14

.5 

2.2
.14

.6 

2.2
.14

.7 

2.2
.14

.8 

2.2
.14

.9 

2.2
.14

.10
 

รว
ม 

1.มีส่วนร่วมในการวางแผน(Participation 
in planning) 

          8 

2. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(Participation 
in Practice) 

          8 

3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(Participation 
in decision-making) 

          7 

4. มีส่วนร่วมในการประเมินผล(Participate 
in the evaluation) 

          3 

5. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
(Participate in the benefits) 

          3 

6. มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์
(Engage in material out 
equipment)  

 

  
 

 

 

   

3 

7. มีส่วนร่วมในการออกเงิน(Participate in 
the issuance of money)  

 

  

 
 

 

   

3 

8. มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
(Participate in the proposed 
problem) 

          2 

9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา(Participate 
in problem solving)     

 

  

 

  

2 

10. มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ
(Participation in the Board of 
Directors) 

          2 

11. มีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน
(Participation is a labor force)     

 

 

 

   

2 

12. มีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน(Participating 
as persuaders) 

          2 

13. มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์(Participate 
in an interview) 

          1 

14. มีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค(Participate in 
Engage as a consumer) 

          1 
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องค์ประกอบ 

2.2
.14

.1 

2.2
.14

.2 

2.2
.14

.3 

2.2
.14

.4 

2.2
.14

.5 

2.2
.14

.6 

2.2
.14

.7 

2.2
.14

.8 

2.2
.14

.9 

2.2
.14

.10
 

รว
ม 

15. มีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ
(Participate in Operator)       

 

   

1 

16. มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร
(Participation in resource use)     

 

     

1 

17. มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
(Engage in leaving comments)     

 

     

1 

18. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า
(Participation in leadership) 

          1 

19. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุม่(Participate 
in group activities)     

 

     

1 

20. มีส่วนร่วมในการสนับสนนุ(Participate 
in Contribute to support)     

 

     

1 

21. มีส่วนร่วมในการรักษา(Participating 
in the treatment) 

          1 

22. มีความเต็มใจในการเข้าร่วม(Are 
willing to participate) 

 

         

1 

23. การเสียสละก าลังแรงงาน(Sacrifice 
labor force)  

 

        

1 

รวม 4 5 3 6 15 3 10 4 3 4 56 

 
จากตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ การมีส่วนร่วมในองค์กร พบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ านวน 23 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย (concept framework) ในครั้งนี้ดังนี ้

องค์ประกอบที ่1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) 
องค์ประกอบที ่2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) 
องค์ประกอบที ่3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร ได้ดัง

ภาพที ่2.3 
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ภาพท่ี7โมเดลการวดัองคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในองคก์ร 

 
 

ภาพที ่2.3 โมเดลการวัดของการมีส่วนร่วมในองค์กร 

จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดของการมีส่วนร่วมในองค์กร ที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการวางแผน 2) มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2.2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีส่วนร่วมในการวางแผน (participation 
in planning) 

มาลัย หวะนันทน์ (2553) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง 
กระบวนการขั้นหนึ่งในการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ก าหนดไว้แผน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาการ และการวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการ
โดยถูกต้องและมีเหตุผล เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์  และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

เดือนเพ็ญ อ่องทวีกุล (2555) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง 
กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการท างานในอนาคตพร้อมทั้งก าหนดแนวทางการกระท า
ในทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

เอกกมล เอี่ยมศรี (2556) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง การมองไป
ข้างหน้า พร้อมกับข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้า มาเป็นอย่างดีซึ่งการวางแผนการจัดการมักจะเป็น
บทสรุปของสิ่งที่มีความส าคัญ และเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนาคตที่ดีขององค์กร และเป็น
เป้าหมายในการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นการวางแผนจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการ
พิจารณาถึงทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านกายภาพที่มีอยู่ปัจจุบัน และทักษะความรู้ ความสามารถที่เป็น
จุดเด่นของทีมงานหลักเพื่อให้การวางแผนงานทุกอย่างสามารถปฏิบัติได้ที่องค์กรคาดหวัง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการก าหนดฟังก์ชั่นของการจัดการขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการก าหนดแผนการ
บรรลุความส าเร็จอย่างที่องค์กรต้องการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ดังนั้น การวางแผน จึงเป็นสิ่งที่สร้าง
แรงจูงใจให้มีการคิด รูปแบบ กระบวนการ ของภารกิจองค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติได้
จริงไม่ใช่การคาดเดาการวางแผนเป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับองค์กร และมีการ
ก าหนดรูปแบบการท างานแบบฟังก์ชั่น ที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกัน 

มีส่วนร่วมในการวางแผน (Participation in planning) 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Practice) 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in decision-
making) 

มีส่วนร่วมในองค์กร
(Participate in the 

organization) 
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Assar (2015) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง การตัดสินใจการวางแผน
ล่วงหน้าว่าจะท าเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและโดยใครมันเป็นเรื่องที่จะต้องท า การวางแผนการเชื่อมโยง
ช่องว่างจากที่เราอยู่กับต าแหน่งที่เราต้องการจะไป ซึ่งจะรวมถึงการเลือกของวัตถุประสงค์นโยบาย
ขั้นตอนและโปรแกรมจากบรรดาทางเลือก แผนเป็นหลักสูตรที่ก าหนดไว้ของการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มันเป็นกระบวนการทางปัญญาที่โดดเด่นด้วยความคิดก่อนที่จะท า มัน
เป็นความพยายามในส่วนของผู้จัดการในการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
การวางแผนเป็นหน้าที่หลักของการจัดการ 

Thibodeaux (2017) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง ทักษะอย่างหนึ่งที่
ช่วยให้สามารถที่จะมองไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายหรือหลีกเลี่ยงอารมณ์ทางกายภาพหรือสังคม
ความยากล าบาก ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ด าเนินการตัดสินใจได้ดี 

Wikipedia (2017) ให้นิยามมีส่วนร่วมการวางแผนว่า หมายถึง กระบวนการคิดและ
จัดกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เกี่ยวข้องกับการสร้างและการบ ารุงรักษาแผน
เช่นด้านจิตวิทยาที่ต้องใช้ทักษะในการคิด มีแม้แต่การทดสอบเพื่อวัดความสามารถของใครบางคนใน
การวางแผนอย่างดี ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมอัจฉริยะนอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนมีกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพหลาย ๆ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาต่าง ๆ เช่นการจัดการ , ธุรกิจ , ฯลฯ ) ในแต่ละสาขามีแผนงานประเภท
ต่างๆที่ช่วยให้ บริษัท บรรลุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ส าคัญแม้ว่ามักจะละเลยด้านของการ
วางแผนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ถือหุ้นเพื่อการพยากรณ์ การคาดการณ์สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการ
ท านายว่าอนาคตจะมีลักษณะอย่างไรในขณะที่การวางแผนท านายว่าอนาคตควรมีลักษณะอย่างไร
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ การวางแผนรวมการคาดการณ์กับการจัดเตรียมสถานการณ์และวิธีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้น การวางแผนเป็นหนึ่งในการจัดการโครงการที่ส าคัญที่สุดและเทคนิคการ
จัดการเวลา การวางแผนก าลังเตรียมล าดับของขั้นตอนการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ
บางอย่าง ถ้าคนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถลดเวลาและความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ได้มาก แผนเป็นเหมือนแผนที่ เมื่อท าตามแผนบุคคลสามารถมองเห็นว่าพวกเขามีความคืบหน้าต่อ
เป้าหมายโครงการมากน้อยเพียงใดและไกลแค่ไหนจากจุดหมายปลายทาง 

จากนิยามของมีส่วนร่วมในการวางแผน ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่ามีส่วนร่วมการ
วางแผน (participation in planning) หมายถึง กระบวนการที่องค์การหรือหน่วยงานด าเนินการ
เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคตโดยการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด และเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอซึ่งเป็นแนวทางการกระท าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้
บุคคลในองค์กรปฏิบัติตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยง
ถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) มีกระบวนการที่จะด าเนินการในอนาคต 2) เลือก
วิธีการท างานที่ดีเพื่อบรรลุผล 3) มีกระบวนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 4) แนวทางให้บุคคลใน
องค์กรปฏิบัติตาม 
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2.2.7 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in 
Practice) 

ยุทธนา พรหมณี (ม.ป.ป) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติว่ า หมายถึงการ
ด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการ
น าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องก าหนด
องค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการชัดเจน 

ดารณ ีจุนเจริญวงศา (2548) ได้ให้ให้นิยามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติว่าหมายถึงผลที่
เกิดจาก ความรู้สึกความคิดเห็นที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติว่ามีมากน้อยเพียงใดและถ้าพบว่าดี ก็จะเกิด
ความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่ถ้าหากพบว่าไม่ดี ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

วีระ ไทยพานิช (2551) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติว่า หมายถึงการปฏิบัติจริง
ในสิ่งที่เรียนมาซึ่งการปฏิบัติย่อยๆ ก็จะเป็นการกระท าซ้ าๆ จุดมุ่งหมายส าคัญของการฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ 
เพื่อลงมือกระท าจริงและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ณัฐศักดิ์ แสนสุข (2553) ได้ให้ให้นิยามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติว่าหมายถึงภารกิจ
หน้าที่ที่ถูกก าหนดขึ้นมาควบคูกับต าแหน่งทางสังคมในสถาบันซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งใดก็ตาม ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะต าแหน่งนั้นๆ
และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆต้องน าความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์หรือ
มโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว 

Knowledge  Management (2017) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการปฏิบัติว่า หมายถึง
วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็น
เอกสาร และเผยแพรใ่ห้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

จากนิยามของมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จและต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนด
ไว้เฉพาะต าแหน่งนั้นๆและบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆต้องน าความรู้ความสามารถ
ทักษะประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติ
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ  1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ความส าเร็จ 2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3) น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4) 
ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และศิลป์ 
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2.2.8 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(Participation in 
decision-making) 

สมคิด บางโม (2548) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึง การตัดสินใจ
เลือก ทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้การตัดสินใจนี้อาจเป็นการ
ตัดสินใจที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อความส าเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัย 
มากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะ
บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น 

บรรยงค์ โตจินดา (2548) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึง การที่
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การวินิจฉัยสั่งการ หรือ
การตัดสินใจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือก 
ด าเนินการที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึง เป็น
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยมีความคาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงพอใจ หรือเป็นกระบวนการในการเลือกรูปแบบของการปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาและโอกาสที่
เกิดขึ้น 

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหมายถึง
กระบวนการของการใช้ความคิดและการกระท าในการรับรู้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem) 
หรือโอกาส (Opportunity) ก าหนดและประเมินทางเลือกรวมถึงเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการกับปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้น 

Gibson and Ivancevich (1997) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึง เป็น
กระบวนการส าคัญขององค์การ ที่ผู้บริหารจะต้อง กระท าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร 
(information) ซึ่ง ได้รับมาจากโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ 

Tktoff (2014) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึงกระบวนการ จ าแนก
แยกแยะเพื่อก าหนดตัวปัญหาและการแก้ปัญหา ตลอด จนการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส 
กระบวนการตอบสนองต่อโอกาสและอุปสรรคที่เผชิญอยู่ โดยการวิเคราะห์ทางเลือกและท าการลง
ความเห็นหรือตัดสิน ใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่เจาะจงและแนวทางปฏิบัติขององค์การ การก าหนดตัว
ปัญหา โอกาสและการแก้ไขเท่าที่เป็นไปได้ 

Sangeumrum (2015) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึง กระบวนการ
เลือกทางเลือกใดทางเลือก หนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้ว ว่า 
เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การ ตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ 
หน้าที่การบริหาร หรือ การจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัด องค์การ การจัด
คนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุม 

Wikipedia (2017) ให้นิยามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าหมายถึงกระบวนการในการ
คัดเลือกเพื่อการปฏิบัติที่มีทางเลือกอยู่หลายทาง และผลลัพธ์มีความแตกต่างกันในการตัดสินใจจะมี



43 

 

  

ขั้นตอนที่เริ่มต้นจากการที่ได้ตระหนักถึงปัญหา และขั้นตอนสุดท้ายจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล 

จากนิยามของมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่าการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) หมายถึงกระบวนการในการสร้าง
ทางเลือกหลายๆทางแล้วพิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดและ
ตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้
หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) การสร้างทางเลือกเพื่อพิจารณา 2) ประเมินทางเลือกเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 3) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา 4) การพิจารณาตรวจสอบ 

จากองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ มีส่วนร่วมในองค์กรตามทัศนะของ
บุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มีส่วนร่วมในองค์กร
เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ดังนี ้

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของมีส่วนร่วมในองค์กร 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตัวบ่งชี ้
มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 
(Participate in 
the planning) 

กระบวนการที่องค์การหรือหน่วยงาน
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคต
โดยการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือกวิธี
ท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้
บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 
และเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
อยู่ เสมอซึ่ ง เป็นแนวทางการกระท าไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1. มีกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในอนาคต  

2. เลือกวิธีการท างานที่ดีเพื่อ
บรรลุผล  

3. มีกระบวนการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  

4. แนวทางให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบัติตาม 

มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ 
(Participate in 
the practice) 

พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จและ
ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่
ตามที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะต าแหน่งนั้นๆและ
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ
ต้ อ ง น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ความส าเร็จ  

2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน  
4. ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และ

ศิลป์ 
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตัวบ่งชี ้
มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
(Participate in 
the decision) 

กระบวนการในการสร้างทางเลือกหลายๆ
ทางแล้ วพิ จ ารณาตรวจสอบประ เมิ น
ทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดและ
ตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1. การสร้างทางเลือกเพื่อ
พิจารณา 

2. ประเมินทางเลือกเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด 

3. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา  
4. การพิจารณาตรวจสอบ 

 
2.2.9 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 

2.2.9.1 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Kharbach 
Kharbach (2014) ได้กล่าวในนิตยสาร Educational Technology and 

Mobile Learning ถึงแปดองค์ประกอบของการคิดเชิงวิพากย์ (8 elements of critical thinking) 
ดังนี้ 1) การสะท้อน (Reflection) 2) การวิเคราะห์ (Analysis) 3) การได้มาซึ่งข้อมูล (Acquisition 
of information) 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 5) ข้อโต้แย้งทางโครงสร้าง (Structuring 
arguments) 6) การตัดสินใจ (Decision making) 7) ความมุ่งมั่น (Commitment) 8) อภิปราย
(Debate) 

2.2.9.2 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Enis 
Enis (2014) ได้กล่าวถึงสิบสองลักษณะผู้มีการคิดเชิงวิพากษ์ (12-

characteristics-of-critical) ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เปิดใจและมีความสนใจในทางเลือกต่างๆที่เกิดขึ้น (is 
open-minded and mindful of alternatives) 2) เป็นผู้ที่มีความขวนขวาย (desires to be) 3) 
เป็นผู้ที่สามารถตัดสินได้ดีและมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (judges well the credibility of sources) 
4) เป็นผู้ที่สามารถชี้แจงเหตุผล การคาดการณ์ และข้อสรุปได้ดี (identifies reasons assumptions 
and conclusions) 5) เป็นผู้ที่สามารถตั้งค าถามเพื่อถามหาค าอธิบายได้อย่างเหมาะสม (asks 
appropriate clarifying questions) 6) ตัดสินข้อโต้แย้งได้อย่างมีคุณภาพรวมไปถึงการให้เหตุผล 
การต้ังคาดการณ์ มีหลักฐาน และมีข้อสนับสนุนที่ดีส าหรับข้อสรุป (judges well the quality of an 
argument including its reasons assumptions evidence and their degree of support for 
the conclusion) 7) เป็นผู้ที่สามารถสร้างและป้องกันจุดยืนของตนได้อย่างสมเหตุสมผลรวมไปถึง
ความเชื่อและการกระท า ของตนเองและการสร้างความถูกต้องเมื่อต้องเกิดการท้าทายความเสี่ยง 
(can well develop and defend a reasonable position regarding a belief or an action, 
doing justice to challenges) 8) เป็นผู้ที่สามารถสร้างสมมติฐานที่มีเหตุผล (formulates 
plausible hypotheses) 9) เป็นผู้ที่วางแผนและสร้างการทดลองได้ดี (plans and conducts 
experiments well) 10) เป็นผู้ที่สามารถให้ค านิยามกับสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบริบท 
(defines terms in a way appropriate for the context) 11) เป็นผู้ที่สามารถสร้างข้อสรุปและ
รับรองได้ อย่างระมัดระวัง (draws conclusions when warranted – but with caution) 12) 
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เป็นผู้ที่ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณรูปแบบต่างๆข้างต้นและน ามาใช้ได้ ( integrates all of the 
above aspects of critical thinking) 

2.2.9.3องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Tilus 
Tilus (2012) ได้ถึงกล่าวว่า 6 ทักษะของการมีการคิดเชิงวิพากษ์ที่มี

ความส าคัญมากในการพัฒนาความส าเร็จในอาชีพ (6 critical thinking skills you need to 
master now) มีดังต่อไปนี้ 1) มีความสามารถในการสื่อสาร (interpretation) 2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ (analysis) 3) มีความสามารถในการเข้าใจข้อสรุปที่ถูกต้อง (inference) 4) มี
ความสามารถในการการประเมิน (evaluation) 5) มีความสามารถในการการอธิบาย (explanation) 
6) มีความสามารถในการการวางข้อก าหนดในตัวเอง (self-regulation) 

2.2.9.4 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Olin 
Olin (2011) ได้กล่าวถึง เจ็ดลักษณะผู้มีการคิดเชิงวิพากษ์ (7 

characteristics of critical thinking) ดังนี้ 1) มีเหตุผลและสมเหตุสมผล (critical thinking is 
reasonable and rational) 2) สามารถสะท้อนผลได้ (critical thinking is reflective) 3) สร้างให้
เกิดทัศนคติในด้านการค้นหาหรือตรวจสอบ (critical thinking inspires an attitude of inquiry) 
4) เป็นการคิดด้วยตัวบุคคลเอง (critical thinking is autonomous thinking) 5) การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (critical thinking includes creative thinking) 6) เป็นการคิดอย่างยุติธรรม (critical 
thinking is fair thinking) 7) เน้นที่การเลือกระหว่างสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่ท า (critical thinking focuses 
on deciding what to believe or do) 

2.2.9.5 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Paquin 
Paquin (2011) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของมีการคิดเชิงวิพากษ์ดังนี้ 

1) ผู้ที่มีการคิดเชิงวิพากษ์ต้องมีความกระตือรือร้น (active) 2) ผู้ที่มีการคิดเชิงวิพากษ์ต้องมีความใจ
กว้าง (open mindedness) 3) ผู้ที่มีการคิดเชิงวิพากษ์ต้องรู้จักตนเอง (self -awareness) 4) ผู้ที่มี
การคิดเชิงวิพากษ์ต้องมีระเบียบวินัย (discipline) 5) ผู้ที่มีการคิดเชิงวิพากษ์ต้องเป็นผู้มีเหตุผล 
(rationality) 

2.2.9.6 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของHarris 
 Harris (2010) ได้กล่าวถึงหกลักษณะมีการคิดเชิงวิพากษ์ (6 powerful 

characteristics of great critical thinkers) 1) ความสงสัย (curiosity) 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
(humility) 3) ความสามารถในการค้นหา (ability to research) 4) การเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น 
(active listening) 5) การไม่อคติหรือไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง (objectivity) 6) การมีความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) 

2.2.9.7 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Lizziepauker 
Lizziepauker (2010) กล่าวถึง 6 ลักษณะที่มีประสิทธิภาพของนักคิดเชิง

วิพากษ์ที่ยิ่งใหญ่ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1) อยากรู้อยากเห็น (Curious) 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน
(Humbleness) 3) ความสามารถในการวิจัย (Research) 4) เป็นผู้ฟังที่ดี (good listener) 5) ความ
เที่ยงธรรม (equity) 6) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 
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2.2.9.8 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Brock 
Brock (2008) ได้กล่าวถึงสิบเอ็ดลักษณะของนักคิดเชิงวิพากย์ (Eleven 

Characteristics of Critical Thinkers) ดังนี้ 1) แสดงออกถึงความรักที่ชัดเจน (Have a passion 
for clarity) 2) คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Are sensitive to ways in which critical thinking) 3)
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง (Are intellectually honest with themselves) 4) ใจกว้าง (open-mindedly) 
5) สร้างพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Base their views on facts)  6) มีความตระหนักถึง
อคติ (Are aware of biases) 7) คิดอย่างอิสระ (Think independently) 8) สามารถเข้าถึงหัวใจ
ของปัญหาได้ (Are able to get to the heart of an issue or problem) 9) มีความกล้าหาญ
(Have the courage) 10) รักในความจริง (Love truth) 11) มีสติปัญญา (Have the intellectual) 

2.2.9.9 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Herr 
Herr (2007) ศาสตราจารย์ของรัฐทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้เขียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ในหนังสือ the 
source book for teaching science องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์มีดังนี้ 1) พิจารณาถึงผล
ที่จะเกิดตามมาอย่างมีเหตุผล (logical consequences) 2) การสร้างความชัดเจนในข้อโต้แย้ง 
(clarification of dispute) 3) การสร้างข้อเท็จจริง (establish the facts) 4) การประเมินผล 
(evaluation logic) 5) การประเมินขั้นสุดท้าย (final assessment)  

2.2.9.10 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ ประพันธ์ ศิริสุเสารัจ 
ประพันธ์ ศิริสุเสารัจ (2551) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดเชิงวิพากษ์

ว่าประกอบด้วย 5 ลักษณะส าคัญดังนี้ 1) เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็น
ของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นใน ความคิดของตนเองเป็นหลัก ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ประกอบเพียงพอ การมีใจกว้างขวางจะท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลาย มากพอต่อการใช้ใน
การตัดสินใจได้ดี มากขึ้น 2) มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่น การมีความรู้สึกที่ไวจะท าให้
สามารถ รับรู้สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีกว่า 3) เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ 
ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า 4) กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ การมีข้อมูลและความรู้
มาก ท าให้การ ตัดสินใจย่อมถูกต้องและแม่นย า การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล ความรู้มากๆเพื่อ
ประกอบใน การตัดสินใจ แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม 5) เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อคติหรือ
อารมณ์ในการตัดสินใจ การยอมรับข้อมูลใดๆหรือ การตัดสินใจใดๆ จะไม่เชื่อมั่นในตัวบุคคลหรือ
อารมณ์ ข้อมูลที่มีเหตุผลจะท าให้การตัดสินใจดีกว่าครูจึงควรต้องจัดบรรยากาศ และกิจกรรมที่
เสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวให้เกิด ขึ้นกับผู้เรียน เพื่อปลูกฝังความเป็นนักคิด 

2.2.9.11 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ Facione and Peter 
Facione and Peter (2006) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 7 อย่างของมีการคิด

เชิงวิพากษ์ดังนี้ 1) มีความอยากรู้อยากเห็น (inquisitive) 2) มีการคิดที่เป็นระบบ (systematic) 3)
เป็นการคิดวิเคราะห์ (analytical) 4) เปิดใจรับในสิ่งใหม่ๆ (open-minded) 5) มีความฉลาด
(judicious) 6) มุ่งแสวงหาความจริง (truth seeking) 7) มีความมั่นใจในการให้เหตุผล (confident 
in reasoning) 
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2.2.9.12 องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์
ศักดิ ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) กล่าวว่า สามารถจัดล าดับขั้นของมีการคิด

เชิงวิพากษ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ 5 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวัง 
(Trigger event) เมื่อสมมติฐานที่เราคาดหวังว่าน่าจะ เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับความจริงที่ประสบท าให้
เรารับรู้ถึงความผิดปกติไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเกิดการกระท าในทางตรงกันข้ามก่อให้เกิดความไม่
สบายใจสับสนส่งผลให้เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ที่จะคิดในเชิงโต้แย้ง 2) การประเมิน
สถานการณ์ (Appraisal) โดยตรวจสอบด้วยตนเองอย่างละเอียดว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเพื่อจะประเมินค่าว่า
จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 3) การวินิจฉัยตรวจสอบอย่างละเอียด (Exploration) 
เริ่มยอมรับความขัดแย้งและพยายามหาทางอธิบายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อลดความรู้สึกไม่สบายใจ
อันน าไปสู่ขั้นที่สี่ท าให้เกิดการค้นหาทางเลือกใหม่ ค าตอบใหม่ แนวคิดใหม่ ๆ การจัดระเบียบโลก
ทัศน์ใหม่เป็นต้น 4) พัฒนามุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม (Development of Alternative 
Perspectives) เมื่อพบว่าสิ่งที่เคยเชื่อ เคยยึดถือ ไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป จึงพยายามทาง
ทางเลือกใหม่มุมมองใหม่และพัฒนามุมมองใหม่เหล่านั้นในทางปฏิบัติโดยคิดว่าจะต้องดีกว่าเดิม 5)
บูรณการวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น  (Integration) โดยคิดว่าสิ่งนั้นถูกต้องและเหมาะสม ขั้นนี้
เป็นล าดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายที่ท าให้เกิดโลกทัศน์ใหม่ทัศนคติใหม่ สมมติฐานใหม่และ
เริ่มเกิดความคุ้นเคยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของมีการคิดเชิง
วิพากษ์จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็น
ว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การน าเอา
องค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี ้

1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) มีความคิดสร้างสรรค์ 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) บูรณการความคิดและ
พฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น 5) มีการคิกอย่างมีวิจารณญาณ 6) มีการคิดที่เป็นระบบ 7) ความคิดที่
สร้างสรรค ์

2.  การพิจารณาอย่างมีเหตุผล (Rational consideration) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีเหตุผลและสมเหตุสมผล 2) เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและข้อสรุปได้ดี 3) มีเหตุผล 4)
พิจารณาอย่างมีเหตุผล 5) มีข้อมูลที่มีเหตุผล 6) มั่นใจในการให้เหตุผล 

3. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) เป็นผู้มี
ความกระตือรือร้น 2) เป็นผู้มีความขนขวย 3) มีความกระตือรือร้น 4) กระตือรือร้นในการค้นหา
ข้อมูลและความรู้ 5) มีความอยากรู้อยากเห็น 6) มีความอยากรู้อยากเห็น 
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4.ใจเปิดกว้าง (Open mind) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) เปิดใจและมี
ความสนใจในทางเลือกใหม่ๆ 2) มีความใจกว้าง 3) เป็นผู้มีใจกว้าง 4) เปิดใจยอมรับแนวคิดใหม่ 5) 
เปิดใจรับในสิ่งใหม่ๆ 

จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 2.6โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.5.1– 2.2.5.12 แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 

 
ตารางที่ 2.6 สังเคราะห์องค์ประกอบของมีการคิดเชิงวิพากษ์ 
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รว
ม 

1. มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking) 

            8 

2. การพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
(Rational consideration) 

            6 

3. มีความกระตือรือร้น
(Enthusiasm) 

            6 

4. ใจเปิดกว้าง (Open mind)             5 
5. ไม่มีอคต ิ(Unbiased)             3 
6. สร้างความชัดเจนในข้อโต้แย้ง 

(Clarification of dispute) 
            3 

7. มีความสามารถในการประเมิน
(Ability to evaluate) 

            3 

8. สร้างข้อสรุปอย่างระมัดระวัง 
(Make a careful conclusion) 

            3 

9. ตัง้ค าถามเพื่อการอธิบายอย่าง
เหมาะสม (asks appropriate 
clarifying questions) 

            3 

10. คิดอย่างยุติธรรม(Think 
fair) 

            2 

11. สร้างสมมตุิฐานอย่างมี             2 
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องค์ประกอบ 

2.2
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2.2
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เหตุผล(Create 
hypothetical rational) 

12. สะท้อนผลได้ (Reflect)             2 
13. มีการตัดสินใจที่ดี(Good 

decision) 
            2 

14. สร้างและป้องกันจุดยืนอย่าง
มีเหตุผล(Create and 
protect the position) 

            2 

15. วางแผนและสร้างการ
ทดลองได้(Plan and create 
experiments) 

  
 

          
 

 
2 

16. รู้จักตนเอง(Know 
yourself) 

            2 

17.เลือกระหว่างสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่
ท า(Choose between what 
to believe and what to do) 

            1 

18. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
(Humility) 

            1 

19. พัฒนามุมมองที่แตกต่างจาก
เดิม(Develop a different 
perspective) 

            1 

20. เป็นการคิดด้วยตัวบุคคลเอง
(Think personally) 

            1 

21. มีระเบียบวินัย(Discipline)             1 
22. มีความสามารถในการ
สื่อสาร(Ability to 
communicate) 

            1 

23. เป็นผู้ฟังที่ดี(A good 
listener) 

            1 

24. สร้างข้อเท็จจริง(Create 
facts) 

            1 

25. เข้าใจผู้อื่น(Understand             1 
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องค์ประกอบ 

2.2
.5.
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2.2
.5.
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2.2
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others) 
26. แสดงความรักที่ชัดเจน

(Show clear love) 
            1 

27. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง(Honest 
to self) 

            1 

28. คิดอย่างอิสระ(Think 
freely) 

            1 

29. เข้าใจปญัหา(Understand 
the problem) 

            1 

30. มีความกลา้หาญ(Courage)             1 
31. รักในความจริง(Love in 

fact) 
            1 

32. มีสติปัญญา(Have 
intelligence) 

            1 

33. พร้อมเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน(Trigger 
event) 

            1 

รวม 5 11 5 7 5 5 5 11 5 5 5 5 73 
 

จากตารางที่ 2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ มีการคิดเชิงวิพากษ์ พบว่ามีองค์ประกอบ
เชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ านวน 33 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบจ านวน 4 องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย (concept framework) ในครั้งนี้ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
องค์ประกอบที่ 2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล (Rational Consideration) 
องค์ประกอบที่ 3 มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) 
องค์ประกอบที่ 4 ใจเปิดกว้าง (Open-Minded) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของ มีการคิดเชิงวิพากษ์ ได้ ดัง

ภาพที ่2.4 
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ภาพที่ 2.4 โมเดลการวัดของ มีการคิดเชิงวิพากษ ์
จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความคิดสร้างสรรค์ 2) พิจารณาอย่างมีเหตุผล 3) มี
ความกระตือรือร้น 4) ใจเปิดกว้าง 

2.2.10 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) 
พิสมัย อ าไพพันธุ์ (2549) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง ความสามารถ

ที่จะเชื่อมโยง หรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ ผลงานนั้นไม่จ าเป็นต้องใหม่
ต่อโลกแต่ใหม่ส าหรับแต่ละบุคคลค าว่า Creative Thinking เมื่อแปลเป็นไทยมักจะใช้ค าไทยว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ แต่มีอยู่ท่านหนึ่งใช้แตกต่างจากท่านอื่น คือ มล.ตุ้ย ชุมสาย ท่านแปลค านี้ว่า 
ความคิดสรรสร้าง โดยให้เหตุผลว่า สรรสร้าง หมายถึง การคัดเลือกเอาความคิดต่าง ๆ ในรูปของ
จินตนาภาพ (image) มาสร้างขึ้นให้มีกระสวน (Pattern) หรือรูปแบบขึ้นใหม่ การคัดเลือกนั้นคือการ
คิด ดังนั้นการคัดเลือกเอาความคิดบางประการมาสร้างเป็นกระสวนหนึ่งกระสวนใดขึ้นใหม่ จึงเป็น
การเลือกสร้าง มล.ตุ้ย ชุมสาร จึงใช้ค าว่า สรรสร้างแทนค า สรรค์สร้าง หรือสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กันทั่วไป
ในการแปลค าว่า Creative ความคิดสรรสร้าง หรือพฤติกรรมสรรสร้างอาจปรากฏในรูปคัดเลือก
ความคิด 2-3 อัน ขึ้นมาสร้างเป็นอะไรอย่างหนึ่งก็ได้ และการที่จะได้ความคิดที่ดีที่สุดเราจะต้องเลือก
ความคิดที่ถูกต้องรวมกันเข้าเป็นหน่วยได้วางแผนงานต่อไป เช่นการประชุมสัมมนาระดมสมองในการ
พัฒนางาน 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2558) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึงการขยาย
ขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา
ค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ (2560) ให้นิยามความมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึงความคิด
ใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทาง
เทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งค าถามบางอย่างที่ช่วยขยาย
กรอบของแนวคิดซึ่งให้ค าตอบบางอย่าง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ 

พิจารณาอย่างมีเหตุผล (Rational Consideration) 

มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) 

ใจเปิดกว้าง (Open-Minded) 

มีการคิดเชิงวิพากษ์
(Critical thinking) 

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
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Krunoi network (n.d.) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง กระบวนการคิด
ของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว 
ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหา
การคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ าแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อ
สู่รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่าง ไรก็ตาม
ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคล
สามารถเชื่อมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ควรจะประกอบไปด้วย3
ประการ คือ 1) สิ่งใหม่ (new, original) เป็นการคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่เดิม ที่ไม่เคยมีใคร
คิดได้มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง 2) ใช้การได้ (workable) 
เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกว่าการใช้เพียง จินตนาการเพ้อฝัน คือ 
สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นจริง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ของการคิดได้เป็นอย่างดี 3) มีความเหมาะสม เป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุมีผล ที่
เหมาะสม และมีคุณค่า ภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

Gotoknow.Org (2007) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง ความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และก่อให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป เป็นความคิดที่
หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ และเป็นความคิดที่เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่า 

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2013) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง
ความสามารถในการผลิตสิ่งที่เป็นต้นแบบ แตกต่าง และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับ
บุคคลคือ การใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปจาก
เดิม ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์ในสังคมคือ ความสามารถในการผลิตต้นแบบที่ไม่เหมือนคนอื่น ท าให้
เกิดงานวิจัยใหม่ ผลิตสิ่งของใหม่ งานศิลปะช้ินใหม่ โครงการใหม่ๆ ในสังคม ฯลฯ 

Naiman (2014) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง กระบวนการของการน าสิ่ง
ใหม่ ๆ เข้ามาเป็น ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความรักและความมุ่งมั่น จะน ามาสู่การรับรู้ของเราในสิ่ง
ที่ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้าและจุดทีจ่ะมีชีวิตใหม ่ประสบการณเ์ป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของการมีสติมี
ความคิดริเริ่ม
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Phuapanich (2014) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึงกระบวนการคิดของ
สมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย แปลกใหม่จากเดิมโดยสามารถน าไปประยุกต์
ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้องจนน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่
หรือรูปแบบความคิดใหม ่

Arlina (2015) ให้นิยามมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง การคิดเชิงสร้างสรรค์
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น 
เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล หลายแง่
หลายมุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้อง
เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม 
(Appropriate) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) 

Boll (2017) ให้นิยามความมีความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึงความสามารถในการที่จะ
ก้าวข้ามความคิดแบบดั้งเดิมกฎรูปแบบและการสร้างความคิดที่มีความหมายใหม่ในรูปแบบวิธีการ
ตีความ ฯลฯ ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการ 

จากนิยามของมีความคิดสร้างสรรค์ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึงความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย การขยาย
ขอบเขตของความคิดสู่ความคิดใหม่เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน ให้
ส าเร็จในรูปแบบของวิธีการ การตีความ ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการซึ่งน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ซึ่ง
นิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ตัวบ่งชี้คือ  1) การคิดอย่าง
หลากหลาย 2) ความคิดใหม่ 3) แนวทางในการแก้ปัญหา 4) การพัฒนางาน 5)รู ปแบบของวิธีการ 
การตีความ ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการ 6) การสร้างนวัตกรรม 

2.2.11 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของพิจารณาอย่างมี เหตุผล (Rational 
Consideration) 

วินัย ด าสุวรรณ (2548) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า เป็นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หมาย ถึง การตั้งค าถาม ซึ่งรวมไปถึงการรับข้อมูล ข่าวสาร การสอบถามและใช้สิ่ง 
เหล่านั้นเพื่อสร้างความคิดใหม่เพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือใช้ในการตัดสินใจ ใช้สร้างเหตุผล และใช้ ใน
การวางแผน 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึงการคิดอย่างมี
เหตุผลเป็นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับข้อมูลหรือ
สถานการณ์ที่เป็นปรากฏ โดยใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ การส ารวจ หลักฐานอย่างรอบคอบ
เพื่อน าไปสู่ขอสรุปที่สมเหตุสมผล 

พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (2549) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวของ ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
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สุวิทย ์มูลค า (2549) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึงการคิดที่มีเหตุผล
เป็นการคิดที่ผ่านการ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์และหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อ
น าไปสู่การสรุป และ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

Gagne (1970.อ้างถึงใน สัณห์หทัย วิทยารังษีพงษ์, 2550 ) กล่าวว่า การคิด อย่าง
มีเหตุผล คือ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการคิดที่ใช้เหตุผลแก้ ปัญหาโดยพิจารณาถึง สภาพการณ์
หรือข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่ 

ณดา จันทร์สม (2554) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ 

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(2559) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึง การพิจารณาที่จะด าเนินงานใดๆ ด้วยความถี่ถ้วน
รอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ ค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น 

Thammathirat (2012) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึง การตัดสินใจ
ด าเนินการใดอย่างมีเหตุผล ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าอย่างรอบคอบ ใช้หลัก
เหตุผลตามความพอเพียง ตามหลักวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่ง
เป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตร์ ใช้ปัญญาในการพิจารณาตัดสินใจใช้หลักเหตุผลมิใช่ค านึงถึงความ
อยาก ความโลภ หรือตัณหา 

Kumnurdsing (2012) ให้นิยามพิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า หมายถึงเกี่ยวข้องกับค า 3
ค า อย่างไร คือ 1) Rationality เป็นเหตุผลที่อธิบายตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่า ต้องมีการแข่งขัน
กันเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีการค านึงถึงบุคคลอื่น 2) Reasonableness เป็น
เหตุผลภายในใจของบุคคลที่เหมาะสมในการที่จะกระท าการใด ๆ โดยขาดการพจิารณาอย่างรอบด้าน
ในทุกแง่ทุกมุม 3) Cause and Effect การพิจารณาเลือกเส้นทางของการด าเนินงานโดยค านึงถึง
เหตุผลและปัจจัยทั้งหมด ส่งผลเป็นการกระท าที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักของเหตุและผล 

จากนิยามของพิจารณาอย่างมีเหตุผลตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า พิจารณาอย่างมี
เหตุผล (Rational Consideration) หมายถึงการใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม
รอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในเรื่ องต่าง ๆ
โดยยึดหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ ใช้สติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์และการคาด
เดาใน การคิด มีการวางแผน เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
บ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ตัวบ่งชี้คือ 1) ใช้สติในการพิจารณา 2) มีการวิเคราะห์ พิจารณา
ข้อมูล 3) พิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4) ใช้สติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์ 5) มีการวางแผน  

2.2.12 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) 
Thammarat (2007)  ให้นิยามมีความกระตือรือร้นว่าหมายถึง ความขมีขมัน ความ

ที่มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน เร่งรีบ หรือสรุปง่ายๆ หมายถึงบุคคลที่มีความ Active มีไฟหรือมีพลังในการ
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ท างานอยู่ในตัวของเขา ตลอดเวลา ซึ่งประโยชน์ของการมีความกระตือรือร้น1) ท าให้เราเป็นคนมี
ความรับผิดชอบ ท างานได้เสร็จทันตามเวลาหรือที่ได้รับมอบหมาย 2) ชีวิตและหน้าที่การงานประสบ
ความส าเร็จและมีความก้าวหน้า 3) เป็นคนขยันขันแข็ง มีความอดทน คล่องแคล่วว่องไวในการ
ท างาน 4) รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 5) สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง มี
ความสุข ความร่าเริง เบิกบาน เป็นที่รักของคนอ่ืน  6) พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อันเกิดประโยชน์
ส าหรับชีวิต 7) ฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบวินัย 

Hopkin (2009) ให้นิยามมีความกระตือรือร้น หมายถึง ความกระตือรือร้นเป็นแรงขับ
ความมุ่งมั่นและพลังสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นพลังที่มาจากภายใน โดยให้ทัศนะเพิ่มเติมว่าผู้น าที่มีความ
กระตือรือร้นคอืผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นในองค์กร 

Brodie (2010) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเป็นผู้น าจะต้องมีความสามารถที่หลากหลาย
ท้าทาย ผู้น าเป็นผู้ก าหนดหรือสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ และก าหนดทิศทาง ผู้น าที่ประสบ
ผลส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และผู้น าที่มีความกระตือรือร้นจะแสดงออกถึงการมี
พัฒนาการที่ดี คิดบวก และมีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได ้

Parker (2010) ให้นิยามมีความกระตือรือร้น ว่าหมายถึงความรู้สึกเมื่อก าลังท าอะไรที่
ชอบ เป็นพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมาย เป็นความรัก เป็นสิ่งที่น าความสุขมาสู่ชีวิตและให้
ความหมาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประสบความส าเร็จ 

Cat-PP (2014) ให้นิยามความกระตือรือร้น หมายถึงบุคคลที่มีความกระตือรือร้นมี
ลักษณะ6D ดังนี ้

D1 = Dream ช่างฝันช่างคิด (คิดฝันในสิ่งที่เป็นไปได้) 
D2 = Dig ขุดคุ้ย ค้นคว้า (ฝันหลายเรื่อง ขุดคุ้ยเอาเรื่องที่น่าสนใจมาท าให้เป็นจริง) 
D3 = Discuss (พิจารณาไตร่ตรอง ถกเถียงกับผู้รู้ เพื่อดูความเป็นไปได้) 
D4 = Decision (ตกลงใจ ตัดสินใจ) 
D5 = Do (ลงมือท า) 
D6 = Develop (พัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ) 
Jong & Klasse (2017) ให้นิยามมีความกระตือรือร้น ว่าหมายถึงคนที่มีความ

กระตือรือร้นรู้สึกมีพลังและความรักงานของ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาจะประสบความส าเร็จในสิ่งที่
พวกเขาท า พวกเขาท างานด้วยความรักและคิดท าสิ่งที่พิเศษเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ คนที่มีความ
กระตือรือร้นมีสติมุ่งเน้นไปที่มีอิทธิพลต่อการงาน เพิม่ความสุขในการท างาน  

Jobsdb (2017) ได้กล่าวถึง สตีฟจ็อปส์ ผู้ปฏิวัติโลกเข้าสู่เครื่องมือการสื่อสารแบบ
ใหม่ ๆ สตีฟจ็อปส์ ได้พูดถึงวิธีการท างานที่มีความกระตือรือร้น 5 วิธี คือ 1) มีความหิวกระหายที่
อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา โดยท าตัวไม่รู้ในเรื่องต่าง ๆ เข้าไว้ เข้าข่ายว่าอย่าท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว คิด
ว่าตัวเองรู้ทุกเรื่อง สิ่งที่คุณรู้มันอาจไม่จริง หรือเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ ดังนั้นจงหิวกระหายที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ 2) เวลาท างาน หรืออยู่ในที่ประชุมที่มีข้อมูล ข่าวสารไหลผ่านวนเวียนไปรอบตัวเราอยู่มากมาย 
อย่าท าตัวเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อน ปล่อยให้มวลสารความรู้ต่าง ๆ ไหลเข้าหูซ้าย ทะลุออกหูขวา นั่ง
เป็นอิฐ เป็นปูนอยู่แบบนั้นโดยไม่ได้คิด สิ่งที่ควรท าคือ คิดตามไปด้วยตลอดเวลา ถ้าเรื่องเป็นแบบนี้
แล้วเราจะท าอย่างไรต่อ มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม ถ้าเราฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะเกิด
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ความกระตือรือร้น ความสนุกสนานจากการที่ได้คิดแล้ว ผลพลอยได้ที่จะได้รับอีกอย่าง คือความคิดที่
แหลมคมอีกด้วย 3) อย่ามองโลกในแง่ร้ายไปเสียทุกอย่าง อย่าปรุงแต่งจิตตัวเองแล้วสร้างทัศนคติที่ไม่
ดีในการท างานให้เกิดขึ้น มองโลกในแง่บวกตามกฏของแรงดึงดูด เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ค่อยแก้ปัญหา
ตามความเป็นจริง อย่าคิดไม่ดีตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือท า เว้นเสียแต่ว่าคุณได้ลองลงมือท าแล้ว 4) เมื่อ
เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร เช่นมีการปรับ หรือแก้ไข Job description อย่าเพิ่งต่อต้าน 
คัดค้าน ลองปฏิบัติตามสักตั้งจะเป็นไร ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่ดีเสมอไป ในหลาย ๆ ครั้งความ
เปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ า และเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ถ้าจิตคุณไม่คิดร้าย 
ความกระตือรือร้นจะเกิดขึ้นเสมอ เพราะคุณต้องรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ออกจาก comfort zone เดิม ๆ 
ของตัวเอง 5) ความกระตือรือร้นตามธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้สึกสนใจ หรือพอใจในอะไร
บางอย่าง ดังนั้นถ้าเราได้หน้าที่ความรับผิดชอบอะไรมา ลองพิจารณาดูว่า มันมีส่วนไหนที่โดนอก โดน
ใจกับความชอบของคุณบ้างหรือไม่ อย่างน้อยที่สุดให้คิดถึงผลลัพธ์ที่ปลายทางว่า ถ้าเราเอาชนะตัวเอง
ในการได้ท างานใดท างานหนึ่งได้ประสบความส าเร็จได้ลุล่วงไปด้วยดี ก็มีความสุขแล้ว ความ
กระตือรือร้นจะไหลมาเองแบบไม่ต้องสร้างเลยซึ่งสามารถสรุปนิยามความกระตือรือร้นได้ดังนี้มี
กระหายที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มองโลกในแง่ร้ายรู้จักปรับตัวสร้าง
แรงจูงใจให้ตนเอง 

จากนิยามมีความกระตือรือร้น ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการมีความกระตือรือร้น เพื่อการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ว่า มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiastic) หมายถึงการให้ความสนใจในบางสิ่งบางอย่างหรือตื่นเต้นกับกิจกรรมมีความกระหาย
อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมีความขมีขมัน มีใจฝักใฝ่ที่จะ
ท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างไดที่สนใจฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มองโลกในแง่ร้ายรู้จักปรับตัวและสร้าง
แรงจูงใจให้ตนเองซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้
คือ 1) ให้ความสนใจกิจกรรม 2) เรียนรู้อย่างขมีขมัน 3) มีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมที่สนใจ 4) อยากจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา 5) ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา 6) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

2.2.13 นิยายเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของใจเปิดกว้าง(Open-Minded) 
Architecture (2556) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง กระบวนการคิดที่มีผลและ

สร้างวงจ ากัดในความคิดของค าถามที่เปิดกว้าง กรอบที่มองไม่เห็นอันเกิดจากปัจจัยต่างๆที่ท าไห้
ความเป็นจริงบิดเบือนออกไป 

Guru (2556) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึงใจที่ปราศจากโซ่ตรวนแห่งความมีอคติ
ตอบรับต่อข้อมูลและความคิดใหม่ฯ เต็มใจจะตรวจสอบประเมินผลข้อมูล โดยปราศจากทัศนะอคติ 
โดยเก็บรวบรวมเอาสิ่งที่คุ้มค่าและปฏิเสธสิ่งที่ไม่คุ้ม เราก็จะลงความเห็นได้แน่นอนบนพื้นฐานที่มั่นคง
และยังเปิดใจไว้เพื่อแก้ไขความเข้าใจภายหลังหากมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาคนที่รู้ สึกว่าตนเรียนรู้ทุก
อย่างแล้ว ย่อมแน่ใจได้ว่า ทัศนะเช่นน้ีคงกีดกันเขาไว้จากการเรียนรู้มากขึ้น 

Madhvi (2004) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง เปิดใจกว้างคือเมื่อแม้ว่าคุณคิดว่าคุณ
มีสิทธิที่คุณรู้ว่าคุณสามารถจะผิดและยินดีเสมอที่จะรับฟังและได้ยินมุมมองของฝ่ายตรงข้ามหรือ
ขัดแย้ง 
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Beck and Grande (2007) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึงการเตรียมความพร้อม
หรือการเตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในและกับสถานการณ์และคนอื่น ๆ และความเต็มใจที่จะตั้ง
ค าถามหรือได้สอบถามรูปแบบการกระท าของตัวเองและมุมมองที่คุ้นเคย เปิดใจกว้างครอบคลุมความ
เต็มใจที่จะตั้งค าถามกับความคิดและการปฏิบัติในปัจจุบันที่จะเปิดกว้างให้ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
ใหม่ในการแบ่งปันความคิดและมุมมองที่จะต้องพิจารณาที่แตกต่างกัน มันเป็นความตั้งใจที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับความแตกต่างและการรักษาแต่ละคนเป็นรายบุคคลในทางที่ในที่สุดสามารถเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัฒนธรรม รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันและค าอธิบายอย่าง
ระมัดระวังและด้วยความจริงใจโดยไม่อคติ เปิดใจกว้างใจที่เปิดให้ปรับมุมมองที่จัดขึ้นอย่างมั่นคงบน
พื้นฐานของหลักฐานและมีความเคารพความคิดเห็นของคนอื่น ๆ รวมทั้งความเข้าใจและการท าความ
เข้าใจความคิดเห็นของพวกเขา 

Asero (2008) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง คนที่เปิดใจเป็นคนที่มีความยินดีที่จะ
พิจารณาความคิดความเห็นและข้อโต้แย้งอย่างหมดจดในบุญของพวกเขา หากคิดที่จะแสดงให้เห็น
ความถูกต้องแล้ว คนที่เปิดกว้างจะเปลี่ยนมุมมองที่มีเพื่อความรู้ใหม่ เปิดใจกว้างถือว่าเป็นคุณธรรม
และความจริง ส่งเสริมความคิดและความเชื่อของตน 

Personality cafe (2011) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง เป็นคนที่ยินดีที่จะพิจารณา
จุดอื่น ๆ ของมุมมองและยินดีที่จะเห็นว่าอาจจะมีความจริงในพวกเขาบาง คนที่เปิดกว้างยินดีที่จะ
เปลี่ยนความคิดเห็นของคน ๆ หนึ่งหรือความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่มาใน คนที่เปิดกว้างมี
แนวโน้มที่จะเห็นสิ่งที่มากที่สุดในเฉดสีเทาไม่มีสิทธิ์หรือผิดที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุด 

รัศมี ธันยธร (2014) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง จะท าให้คิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า 
คนที่เปิดใจกว้างพร้อมรับสิ่งต่างๆ เสมอย่อมมีข้อได้เปรียบ เพราะจะมีโอกาสสะสมข้อมูลชีวิตไว้ใน
กล่องสมองได้มากมายมหาศาลคนที่เปิดใจจะช่วยให้คิดได้กว้าง ทุกทิศ ทุกทาง ทุกแง่ ทุกมุมไม่ถูกปิด
กั้นด้วยมิจฉาทิฐิ ความดื้อรั้น ความกลัว ความลังเลสงสัย หรือความอ่อนแอทางใจใดๆ เขาจึงมี
ความคิดที่เจิดจ้า มองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสที่อยู่รอบตัวเสมอ ความคิดไม่ติดสะดุดแต่อย่างใด
เข้ากับคนอื่นได้ ดีกว่า ผลส าคัญที่จะตามมา จากการเป็นคนเปิดใจ คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนร่วมโลกอื่น ๆ ไม่มีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นในด้านความเข้าใจหรือการประสานงาน คนเปิดใจ
เป็นประชากรที่สร้างสรรค์ซึ่งน าเฉพาะสิ่งดี ๆ มาสู่คนในแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีดึงดูดให้คน
รอบข้างมีทัศนคติที่ดีกับการเป็นคนเปิดใจกว้าง และต้องการพัฒนาตนเองตามแบบคนเปิดใจด้วย 

Wikipedia (2017) ให้นิยามใจเปิดกว้างหมายถึง เป็นความรับความคิดใหม่ ๆ เปิดใจ
กว้างที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้คนเข้าหามุมมองและความรู้ของผู้อื่นและ รวมความเชื่อว่าคนอื่น ๆ ควร
เป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขาและว่ามูลค่าของความรู้ของผู้อื่นที่ควรจะได้รับการ
ยอมรับ 

จากนิยามของใจเปิดกว้าง ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของใจเปิดกว้าง เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า ใจเปิดกว้าง (Open-Minded) หมายถึง
ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่างหรือความคิดเห็นใหม่ๆเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่มี
อคติมีใจเป็นกลางในการจะรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัว
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บ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่าง 2) เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 3) มีใจเป็นกลาง 4) รับฟังข้อโต้แย้ง  

จากองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ มีการคิดเชิงวิพากษ์ตามทัศนะของ
บุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มีการคิดเชิง
วิพากษ์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.7 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2.7 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ มีการคิดเชิงวิพากษ์ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตัวบ่งชี ้
มีความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity) 

ความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย 
การขยายขอบเขตของความคิดสู่ความคิด
ใหม่เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
และการพัฒนางาน ให้ส าเร็จในรูปแบบของ
วิธีการ การตีความ ความคิดริ เริ่มหรือ
จินตนาการซึ่งน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ 

1. การคิดอย่าง
หลากหลาย  

2. ความคิดใหม่ 
3. แนวทางในการ

แก้ปัญหา  
4. การพัฒนางาน  
5.  รูปแบบของวิธีการ 

การตีความ ความคิด
ริเริ่มหรือจินตนาการ  

6. การสร้างนวัตกรรม 
การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล 
(Rational 
consideration) 

การใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่ างสุ ขุมรอบคอบ ในการวิ เคราะห์ 
พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
และการแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆโดยยึด
หลักการพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความ
รอบคอบ ใช้สติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์
และการคาดเดาใน การคิด มีการวางแผน 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

1. ใช้สติในการพิจารณา 
2. มีการวิเคราะห์ 

พิจารณาข้อมูล  
3. พิจารณาข้อมูลเพื่อ

แก้ปัญหา  
4. ใช้สติปัญญามากกว่า

ใช้อารมณ์  
5. มีการวางแผน 

มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiastic) 

การให้ความสนใจในบางสิ่งบางอย่างหรือ
ตื่นเต้นกับกิจกรรมมีความกระหายอยากจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา และใช้ เวลาท าหรือ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมีความขมีขมัน มี
ใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างไดที่
สนใจ ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มองโลกในแง่
ร้ายรู้จักปรับตัวและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

1. ให้ความสนใจกิจกรรม  
2. เรียนรู้อย่างขมีขมัน 
3. มีใจฝักใฝ่ทีจ่ะท า

กิจกรรมที่สนใจ  
4. อยากจะเรียนรู้

ตลอดเวลา  
5. ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา 
6. สร้างแรงจูงใจให้

ตนเอง 
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ ตัวบ่งชี ้
ใจเปิดกว้าง 
(Open mind) 
 
 

ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่างหรือ
ความคิดเห็นใหม่ๆเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ที่แตกต่างโดยไม่มีอคติมีใจเปน็กลางในการ
จะรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจ 

1. ยินดีที่จะพิจารณา
ความคิดที่แตกต่าง  

2. เปิดรับฟังความ
คิดเห็นทีแ่ตกต่าง 

3. มีใจเป็นกลาง 
4. ฟังข้อโต้แย้ง 

 
2.2.14 องค์ประกอบของยึดม่ันความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 

2.2.14.1 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะของ Garand 
and Glaser 
Garand and Glaser (2009) ได้กล่าวถึงผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

(Leadership Integrity) ใน Website by Square Squared Digital Content Development 
ต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 1) สนทนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Conversations inspire) 2) ต้องมี
ความโปร่งใส (Transparency) 3) แสดงถึงน้ าใสใจจริงต่อเพ่ือนร่วมงาน (Candor) 

2.2.14.2 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะของ บุษยมาศ 
แสงเงิน 
บุษยมาศ แสงเงิน (2010) ได้เขียนบทความเรื่องการยึดมั่นในความถูกต้อง

ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity – ING) โดยได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมไว้ 4 ลักษณะดังนี้ 1) มีความสุจริต เช่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ 
ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ 2) มีสัจจะเชื่อถือได้ เช่น รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ 
3) ยึดมั่นในหลักการ เช่น ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการไม่
เบี่ยงเบน ตัวยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ 4) ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง เช่น ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์
ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจมีความยากล าบาก กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

2.2.14.3 องค์ประกอบของยึดม่ันความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Exforsys 
Exforsys (2010) ได้กล่าวถึง Four Integrity Traits ในPersonal 

Qualities: Integrity.ที่บ่งบอกถึงผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ดังนี้ 1) ผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม ต้องมีมโนธรรม(Conscience) 2) ผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์
(Honesty) 3) ผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ต้องมีความเมตตาและความเอาใจใส่ (Compassion 
and Empathy) 4) ผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ต้องให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคน (Equality) 

2.2.14.4 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Kail 
Kail (2011) Kail เป็นเจ้าหน้าที่ทหารปืนใหญ่กองทัพเขาเป็นผู้อ านวยการ

หลักสูตรผู้น าทางทหารที่สถาบันการทหารสหรัฐฯที่เวสต์พอยต์ เขาจบปริญญาเอกในด้านจิตวิทยา
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องค์กร ได้กล่าวถึงบทบาทผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้องในหนังสือการเป็นผู้น า Leadership character: 
The role of integrity.ซึ่งบทบาท integrity ที่ผู้น าควรมี 6 อย่างคือ 1) ต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญ
(The role of courage) 2) ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (The role of Honest) 3) ต้องเป็นผู้ไม่เห็นแก่
ตัว (The role of selflessness) 4) ต้องเป็นผู้เอาใจใส่ในการงาน (The role of empathy) 5) ต้อง
รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น (The role of collaboration) 6) บทบาทสะท้อนกลับ (The role of 
reflection) 

2.2.14.5 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Charisma 
magazine 
Charisma magazine (2014) นิตยสาร Charisma magazine ได้เขียน

เกี่ยวกับ 10 Characteristics of a Man of Integrity ลักษณะผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ดังนี้ 
1) ปลูกฝังรากฐานคุณธรรมในตัวเอง (Root yourself in a moral foundation) 2) มีมุมมองในเชิง
บวก (Look for the positive) 3) ต้องปฏิเสธ แยกแยะ สิ่งที่ล่อลวงใจ  (Resist the temptation 
to compartmentalize your life) 4) ต้องมุ่งมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น มากกว่าเพื่อตัวเอง  (Determine 
to live for others ahead of yourself) 5) ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อหมู่คณะ (Participate in 
an active accountability group) 6) ช่วยเหลือเพื่อนที่มีส่วนผลักดันให้มีความเจริญก้าวหน้า
(Partner with a friend where you need to make progress) 7) มีนิสัยแบ่งปัน ร่วมทุกร่วมสุข 
(Be in the habit of sharing everything with your wife) 8) ฝึกนิสัยให้คุณค่ากับคนที่ให้
ความส าคัญกับเรา (Practice the habit of imagining the presence of someone whose 
opinion you value) 9) ต้องดูแลรับผิดชอบ (Hold your children accountable) 10) ต้องฝึก
การมีแผนประจ าสัปดาห ์(Practice having a principle of the week) 

2.2.14.6 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Hitch 
Hitch (2015) องค์ประกอบที่ส าคัญของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Key 

Elements of Integrity) 1) ท าสิ่งที่คุณพูด (Do What You Say) 2) ความซื่อตรง (Honesty) 3) ไม่
เห็นแก่ตัว (Selflessness) 4) มีความโปร่งใส (transparency) 5) กล้าหาญทางศีลธรรม (Moral 
Courage) 6) พูดความจริง (Tell the Whole Truth) 7) ให้เกียรติและเคารพบุคคลอื่น (Respect 
to All) 8) รักษาค าพูด (Your word is your bond) 

2.2.14.7 องค์ประกอบของยึดม่ันความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Lattimer 
Lattimer (2016) ผู้ก่อตั้งเครือข่ายการพัฒนาคนได้กล่าวถึง 5 Essential 

Behaviors You Need to Maintain Your Integrity as a Leader ดังนี้ 1) รักษาค าพูด (Keeping 
your word) 2) ตัดสินใจอย่างยุติธรรม (Making fair decisions) 3) การฝึกไม่ใช่การตัดสิน
(Practicing non-judgment) 4) การให้เครดิต (Giving credit where it's due) 5) สื่อสาร
ตรงไปตรงมา (Communicating honestly) 
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2.2.14.8 องค์ประกอบของยึดม่ันความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Marcia 
Marcia (2016) ได้กล่าวถึงการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมของผู้น า 

(Integrity in Leadership) ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
(Continuous personal growth) 2) เป็นผู้รักษาสัญญา (Keeping promises) 3) มีความน่าเชื่อถือ
(Reliability) 4) มีการตอบสนองอย่างทันทีทันไดเมื่อผลงานดี (Responsiveness)  5) ท าในสิ่งที่คิด
ว่าถูกต้อง (Doing the right thing) 6) แสดงความเคารพและยอมรับคนอื่น (Respectfulness) 7)
เข้าถึงได้ง่ายมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น (Accessibility) 8) ต้องมีความโปร่งใส (Transparency) 

2.2.14.9 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะ Brooks 
Brooks (2016) เป็นนักเขียนอิสระที่ชิคาโก ที่มีประสบการณ์เกือบ 15 ปีใน

ธุรกิจสื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาเขาใช้เวลาเกือบทศวรรษเป็นนักข่าวในชานเมืองชิคา
โกครอบคลุมหลากหลายของหัวข้อรวมทั้งท้องถิ่นและรัฐอาชญากรรมระบบกฎหมายและการศึกษา 
ได้เขียนถึง Integrity and Fairness Matter Most in a Leader.ดังนี้ 1) ผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรมต้องเป็นตัวอย่างที่ดี (Set a good example) 2) ผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมต้องมี
ความซื่อสัตย์สุตจริต (Be honest) 3) ผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมต้องสนับสนุนส่งเสริม
พนักงานในการท างานเพื่อความส าเร็จ (Support your employees) 

2.2.14.10 องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามทัศนะของ Bowes 
Bowes (2016) เป็นประธานของ CMC is president of Legac ได้กล่าวถึง 

9 สัญญาณของผู้น าที่ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (9 signs of integrity in leaders) ดังนี้ 1) 
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Personal Growth) 2) รักษาค ามั่นสัญญา (A promise is 
a promise) 3) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)  4) มีความรับผิดชอบ (Accountability) 5)
ตอบสนองทันที (Responsiveness) 6) ท าสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the right thing) 7) ให้ความเคารพ
ย าเกรงผู้อื่น (Respectfulness) 8)เข้าถึงได้ง่าย(Accessibility) 9) ยึดในความโปร่งใส 
(Transparency) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของยึดมั่น
ความถูกต้องชอบธรรม จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น 
ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจั ยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง(neutral) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี ้

1. มีสัจจะ (trustworthy) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้คือ 1) รักษาสัญญา 
2) รักษาค าพูด 3) รักษาค าพูด 4) รักษาสัญญา 5) รักษาค ามั่นสัญญา  

2. มีมโนธรรม (conscientious) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้คือ 1) มีมโน
ธรรม 2) ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 3) ปฏิเสธแยกแยะสิ่งที่ล่อลวงใจ  4) ท าในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง  5) 
ท าสิ่งที่ถูกต้อง 
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3. มีความซื่อสัตย์ (honest) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้คือ 1) มีความ
ซื่อสัตย์ 2) มีความซื่อสัตย ์3) มีความซื่อตรง 4) มีความซื่อสัตย ์5) สุตจริต 

4. มีความโปร่งใส (transparency) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้คือ 1) ยึดใน
ความโปร่งใส 2) ต้องมีความโปร่งใส 3) ตัดสินใจอย่างยุติธรรม 4) มีความโปร่งใส 5) ต้องมีความ
โปร่งใส 

5. ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น (honor and respect others) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันดังนี้คือ 1) แสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่น 2) ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น 3) มีความย า
เกรงผู้อื่น 

จากการก าหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทัศนะหรือ
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 2.8 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.2.10.1 -2.2.10.10 แทนการระบุชื่อของ
นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามล าดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.8 การสังเคราะห์องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
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รว
ม 

1. มีสัจจะ(Trustworthy)           5 
2. มีมโนธรรม(Conscientious)           5 
3. มีความซื่อสตัย์ (Honest)           5 
4. มีความโปร่งใส(Transparency)           5 
5. ให้เกียรติและเคารพคนอื่น(Honor 
and respect others) 

          3 

6. ไม่เห็นแก่ตัว (Unselfish)           3 
7. ตอบสนองทันที (Respond 

immediately) 
          3 

8. รู้จักท างานร่วมบุคคลอื่น (Working 
with other people) 

          2 

9. เป็นผู้มีความกล้าหาญ (Be brave)           2 
10. ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคน 

(Equal to everyone) 
          2 

11. มีความรับผิดชอบ (responsibility)           2 
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องค์ประกอบ 
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รว
ม 

12. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous development) 

          2 

13. มีความน่าเชื่อถือ (respectful)           2 
14. เป็นตัวอย่างที่ดี (A good example)           1 
15. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน 

(Support for colleagues) 
          1 

16. สนทนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
(Conversations to inspire) 

          1 

17. ยึดมั่นในหลักการ (Adhere to the 
principle) 

          1 

18. มีความเมตตาเอาใจใส่ (Have 
compassion) 

          1 

19. เอาใจใสใ่นหน้าทีก่ารงาน (Pay 
attention to the job) 

          1 

20. เข้าถึงได้ง่าย (Easy access)           1 
21. มีน้ าใสใจจริงกับคนอื่น (Have 

heart) 
          1 

22. รับผิดชอบต่อหมู่คณะ 
(Responsible for the group) 

          1 

23. มีคุณธรรมในตัวเอง (Have virtue in 
yourself) 

          1 

24. มีมุมมองเชิงบวก (Positive view)           1 
25. ช่วยเหลือเพ่ือนที่มีส่วนพลัดดัน(Help 

friends) 
          1 

26. แบ่งปันร่วมทุกข์ร่วมสุข (Be in the 
habit of sharing everything with 
your wife) 

          1 

27. ให้คุณค่าคนที่ให้ความส าคัญกับเรา 
(Give value to someone who 
cares about us) 

          1 

28. มีแผนประจ าสัปดาห์ (Have a 
weekly plan) 

          1 
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องค์ประกอบ 
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รว
ม 

29. พูดความจริง (Say the truth)           1 
30. การฝึกไม่ใช่การตัดสิน (Practicing 

non-judgment) 
          1 

31. การให้เครดิต(Crediting)           1 
32. เป็นตัวอย่างที่ด(ีA good example)           1 

รวม 4 4 4 6 10 7 5 8 5 9 62 

 
จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมพบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ านวน 32 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบจ านวน 4 องค์ประกอบที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย (concept framework) ในครั้งนี้ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 มีสัจจะ (Trustworthy) 
องค์ประกอบที่ 2 มีมโนธรรม (Conscientious) 
องค์ประกอบที ่3 มีความซื่อสัตย์ (Honest) 
องค์ประกอบที่ 4 มีความโปร่งใส (Transparency) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของ ยึดมั่นความถูกต้องชอบ

ธรรมได้ดังภาพที ่2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
 

มีสัจจะ (Trustworthy) 

มีมโนธรรม (Conscientious) 

มีความซื่อสัตย์ (Honest) 

มีความโปร่งใส (Transparency) 
 

ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม(Integrity) 
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จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีสัจจะ 2) มีมโนธรรม 3) มีความซื่อสัตย์ 4) มี
ความโปร่งใส 

 
2.2.15นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มีสัจจะ(Trustworthy) 

สามารถ มังสัง (2548) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง การรู้จักความจริงตามที่
ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าจะหมายถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเอง ในท านอง
ว่าเมื่อได้ตั้งใจท าอะไรไว้ก็จะท าสิ่งนั้น ในท านองเดียวกับการเป็นตถาคตที่ว่า พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น 
และท าอยา่งไร พูดอย่างนั้น หรือพูดง่ายๆ ก็คือปากกับใจตรงกัน 

อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน (2549) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง การยึดถือความ
สัตย์จริงทั้งในการกระท า การพูด และจิตที่รู้คิดบนพื้นฐานความเที่ยงธรรมในการท าหน้าที่ไม่ล าเอียง 
ไม่มีอคติ ความซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน โดยแสดงออกในลักษณะคิดเกื้อหนุนร่วมทุกข์ร่วมสุข 
คอยตักเตือนให้สติ และมีความรักใคร่ จริงใจ 

Kalyanamitra (2010) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง ความมีจิตใจตรง ไม่คิด
คด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาค ามั่นสัญญามั่นคง ลักษณะของผู้มีสัจจะ คือ พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น 
รักษาค าพูด ซื่อสัตย์ จริงใจ ไว้วางใจได้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความบริสุทธิ์ใจต่อคู่ครองของตัวและ
บุคคลทั่วไป ไม่สับปลบั หน้าไหว้หลังหลอก 

Intaram (2010) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง สัจจะ ที่เป็นค าพูด แปลว่า ค า
จริง หมายถึง ค าตรง ค าแท้ ค าที่ไม่โกหก หลอกลวงบิดพลิ้ว เรียกเต็มว่า สัจวาจา สัจจะ ที่เป็น
คุณธรรม แปลว่า ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมีสติซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจตรง ไม่คิดคด ไม่
คิดโกหก หลอกลวง รักษาค ามั่นสัญญาอย่างมั่นคง 

แสงธรรม (2013) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง ความจริงใจ จริงจัง ความ
ซื่อสัตย์ โดยสรุปก็คือความรับผิดชอบนั่นเอง รับผิดชอบต่ออะไรบ้าง ก็รับผิดชอบต่อบุคคล คือคบใคร
ก็คบด้วยความจริงใจ ไม่คดในข้องอในกระดูก รับผิดชอบต่อค าพูดคือพูดจริงท าจริง พูดอย่างไรก็ท า 

Nectec'sLexitron (2016) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง คุณลักษณะที่
ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอ่ืน 

Thaihealthlife.Com (2016) ให้นิยามของค าว่ามีสัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความ
ชื่อตรง ในการประพฤติด้วยกาย คือ การกระท า และการประพฤติด้วยวาจา คือ การพูด และการ
ประพฤติด้วยใจ คือ ความนึกคิด ด้วยความจริง ไม่มีสิ่งแอบแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแก่ตนเอง เช่นนี้
เรียกว่า มีความจริงใจ หรือ สัจจะ 

จากนิยามของค าว่ามีสัจจะ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีสัจจะ เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีสัจจะ (Trustworthy) หมายถึง การ
ยึดถอืความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การพูด และจิตที่รู้คิดบนพื้นฐานความเที่ยงธรรมในการท าหน้าที่
ไม่ล าเอียง ไม่มีอคติ ความซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน โดยแสดงออกในลักษณะคิดเกื้อหนุนร่วม
ทุกข์ร่วมสุข คอยตักเตือนให้สติ และมีความรักใคร่ จริงใจไม่คิดคด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาค ามั่น
สัญญาซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งชี้คือ 1) เป็นผู้



66 

 

  

ยึดถือความสัตย์จริง 2) มีความเที่ยงธรรมในการท าหน้าที่ 3) ท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียง 4) เกื้อหนุนต่อ
ผู้อื่น 5) มีความจริงใจ 6) รักษาค ามั่นสัญญา 7) มีความซื่อตรง 

2.2.16นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีมโนธรรม(Conscientious) 
Oknation (2550) ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง ส านึกที่มนุษย์ทุกคนมี

โดยธรรมชาติที่มนุษย์ เป็นเสียงในจิตใจมนุษย์ที่ท าให้ตัดสินอะไรได้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดอย่างไรความ
ส านึกในเรื่องความดี ความชั่ว ไม่จ าเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรารู้ว่าสิ่งนั้นผิด เพราะมันผิดไม่ดีในตัวของ
มันเองจึงไม่ควรท า 

บุญเลิศ จุลเกียรต ิ(2557) ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดีความรู้สึกว่าอะไรควรท าไม่ควรท านักจริยศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมเนื่องจากบางขณะ
เราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการสิ่งหนึ่งและรู้ว่าควรท าอีกสิ่งหน่ึง  

ชัยยะ กิจสวัสดิ์ (2007)ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง ความรู้ที่ช่วยตัดสิน
ว่ากิจการใดกิจการหนึ่งที่ได้กระท าไปแล้วหรือวางแผนจะท า สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านศีลธรรม
ของแต่ละคนหรือไม่หรือ ความสามารถของจิตใจที่จะตัดสินพฤติกรรมทางด้านศีลธรรมของมนุษย์หรือ
ง่ายที่สุดคือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด 

Adisai (2010) ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง ความส านึกทางศีลธรรมที่
มนุษย์ทุกคนมีอยูโ่ดยธรรมชาติ ความส านึกนี้เป็นเสียงที่อยู่ภายใน จิตใจ เป็นจิตส านึกที่จะบอกให้เรารู้
ว่าอะไรถูก อะไรผิด มโนธรรมบอกให้เราทราบได้อย่างไรว่า การกระท านี้มีความดีอยู่ในตัวของมัน
หรือไม่ ค าตอบก็มีอยู่ว่ามโนธรรมก็มีลักษณะเหมือนกับดวงตาของเรา เมื่อเรามองใบไม้ที่เป็นสี เขียว 
การที่เราเห็นเป็นสีเขียวก็เพราะดวงตาเราเป็นผู้บอก เช่นเดียวกับลิ้นของเราบอกเราได้ว่า น้ าตาลมีรส
หวานเมื่อใบไม้ปรากฏแก่สายตาเรา เราก็รู้ได้เองโดยทันทีว่ามีสีเขียวอยู่ในใบไม้ เมื่อน้ าตาลสัมผัสลิ้น
เรา เราก็รู้ได้ทันทีว่า น้ าตาลมีรสหวาน เมื่อความกตัญญูปรากฏต่อมโนธรรมของเรา เราก็รู้ได้เอง
โดยตรงว่า มันเป็นการกระท าดี เมื่อการโกหก ปรากฏต่อมโนธรรมของเรา เราก็รู้ได้เองโดยตรงว่า การ
กระท านี้มีความเลวอยู่ในตัว 

ชิณวัฒ นุ่มนวล (2012) ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง ความรู้ผิดชอบชั่วดี 
ความรู้สึกว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท าเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมเนื่องจากบางขณะเราเกิด
ความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการท าสิ่งหนึ่ง และรู้ว่าควรท าอีกสิ่งหนึ่ง 

สุดารัตน ์น้อยแรม (2014) ให้นิยามของค าว่า มโนธรรม หมายถึง การตัดสินในทาง
ปฏิบัติของสติปัญญาของมนุษย์ โดยถือว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับเป้าหมายของกฎหมาย
จริยธรรม แล้วจึงแสดงให้เห็นการประเมินผลด้านจริยธรรมที่แท้จริงของสถานการณ์นั้น ๆ เป็นความ
ส านึกทางศีลธรรมที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่โดยธรรมชาติ ความส านึกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ เป็น
จิตส านึกที่จะบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด มโนธรรมมีลักษณะเหมือนกับดวงตาของเรา เมื่อเรามอง
ใบไม้ที่เป็นสีเขียว (ที่เห็นเป็นสีเขียวเพราะดวงตาบอกเรา) เราจะรู้ได้ทันทีว่ามีสีเขียวอยู่ในใบไม้ 
เหมือนกับลิ้นของเรา บอกเราว่าน้ าตาลมีรสหวาน เมื่อน้ าตาลสัมผัสลิ้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าน้ าตาลมีรส
หวาน เช่นเดียวกับความกตัญญูที่ปรากฏขึ้นในมโนธรรมของเรา เราจะรู้ได้โดยตรงว่าเป็นการกระท าที่
ดี และเมื่อการโกหกปรากฏต่อมโนธรรมของเรา เราก็จะรู้ได้เองโดยตรงว่า การกระท านี้มีความเลวอยู่
ในตัว 
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จากนิยามของมีมโนธรรม ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบัติการของมีมโนธรรม เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีมโนธรรม (Conscientious) 
หมายถึงการกระท าอย่างไดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความรู้สึกหรือจิตส านึกภายใน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ผลักดันไปสู่การกระท าที่อยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีงามและบนพื้นฐานความถูกต้อง มีความรู้สึ กผิดชอบ
ชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท าอันเกิดจากเหตุผลหลักของจริยธรรมและคุณธรรม ที่ควบคุมความคิด
และการกระท าของตนเองซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ 
ตัวบ่งช้ีคือ 1) กระท าภายใต้ศีลธรรม 2) กระท าการงานบนพ้ืนฐานความถูกต้อง 3) มีความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วด ี4) กระท าตามหลักของจริยธรรมและคุณธรรม 

2.2.17นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความซื่อสัตย์(Honest) 
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2546) ได้ให้นิยามความซื่อสัตย์ไว้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

คุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรง
เน้นถึงความซื่อสัตย์สุจริตมาก ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ชาวไทย 4 
ประการ คือ 1) การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 2) รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ 3) การอดทนอด
กลั้น และอดออมที่ไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 4) การรู้จักละ
วางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546) ให้นิยามความซื่อสัตย์ ไว้ว่าคนที่
ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีใจเที่ยงตรงและยึดมั่นในหลักการความถูกต้องตามคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
จะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่รักษาค าพูด 2) เป็นบุคคลที่รักษาค ามั่นสัญญา 3) มีความ
ยุติธรรมในการด าเนินการต่าง ๆ โดยไม่เล่นพรรคเล่นพวก 4) มีความกล้าหาญในการท าความดี หรือ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง 5) เป็นบุคคลที่ไม่รักษาหน้าแต่กล้าที่จะรับผิด ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น 6) ไม่เอา
เปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 7) เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างด ี

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (2547) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า ความซื่อสัตย์เป็นข้อหนึ่ง
ในศีล 5 อันเป็นเครื่องมือที่จะท าให้บุคคลที่อยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเพราะศีล คือ ความ
ปกติ ดังนั้นคนทุกคนจะต้องพูดกันด้วยความตรงไปตรงมา มีความจริงใจต่อกัน ถ้าใครโกหกหลอกลวง
ก็ผิดปกติไป ฉะนั้นเพื่อรักษาความปกติไว้ ศีลข้อที่ 4 จึงขึ้นชื่อว่า คนจะต้องไม่พูดเท็จ คือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน หากบุคคลไม่รักษาความซื่อสัตย์สังคม ประเทศชาติ ก็จะไม่สงบสุข มีแต่ความ
หวาดระแวงกัน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อตนเอง คือ ท าให้เกิดโรคความจ าเสื่อม ผู้ที่โกหกมาก ๆ เข้า
ลงท้ายแม้กระทั่งตัวเองก็หลงลืมว่า เรื่องที่ตนพูด นั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหก ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง
ไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้
ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหนา้ที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

ชุลีพร รัตนะเจริญธรรม (2547) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง การมีค่านิยม
ประพฤติตรงต่อความจริงอันได้แก่ การตรงต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ การตรงต่อค ามั่นสัญญา การตรง
ต่อระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีของสังคม และในพระพุทธศาสนาได้แบ่งความซื่อสัตย์ออก เป็น 3 ด้าน คือ 1) 
ความซื่อสัตย์ทางกาย หมายถึง การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม และการให้
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ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลังและโอกาสเท่าที่จะสามารถท าได้ 2) ความซื่อสัตย์ทางวาจา หมายถึง 
การพูดจริง ตรงไปตรงมา การพูดในสิ่งที่ควรพูดไม่พูดเพ้อเจ้อและต้องเป็นคาพูดที่อ่อนหวานน่าฟัง 3) 
ความซื่อสัตย์ทางใจ หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ใจเป็นส าคัญ อันได้แก่ การไม่โลภที่จะอยากได้ของคนอื่นมา
เป็นของตน 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2547) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง การ
ประพฤติตนตรงความเป็นจริง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม พูดแต่ความเป็นจริงปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 
ไม่ใช้เล่ห์กลไม่โลภ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนอย่างเต็มที่ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องเหมาะสม ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ 

กฤดิพงค์ บุญรงค์ (2551) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง การประพฤติอย่าง
เหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริงเช่นตรงต่อหน้าที่ตรงต่อค าพูดตรงต่อกฎเกณฑ์ปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมาอย่างเหมาะสมทั้งทางกายวาจาใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง  

รสิตา กุลแถลง (2551) ได้อธิบายลักษณะของความซื่อสัตย์ ไว้ว่า บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความซื่อตรง 2) มีความนับถือตนเอง 3) ไม่หลอกลวงตนเอง 4) เป็นผู้
ที่มีความละอายต่อการกระท าผิด 5) ไม่คิดคดต่อผู้อื่น 6) ไม่ลักขโมย 7) ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 8) รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 9) รักษา
กฎระเบียบของสังคมและหน่วยงานไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและสังคม 

ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2013) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง ประพฤติตรง ไม่
เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ 
ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

Love Well Press (2013) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ว่าไม่ได้ท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม หากสิ่งที่ท าคือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือหากต้องซ่อนสิ่งที่ก าลังท าเพราะ
ประสบปัญหานั่นคือความไม่ซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดและการแสดงความจริง 
ความซื่อสัตย์สุจริตแต่ละประเภทแสดงออกได้ดังนี้ ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดความ
ซื่อสัตย์คือการพูดความจริง การพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือที่คิดว่าอาจจะไม่เป็นความจริงหรือการที่
ปกปิดความจริงเท่ากับเป็นการโกหกทุกประเภท การโกหกไม่สุจริต (เรียกอีกอย่า งว่าการไม่สุจริต) 
เพราะก าลังพูดบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงตัวอย่างของการพูดความจริงที่ซื่อสัตย์หมายถึง  1) ความ
ซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คนอื่นไม่เป็นความจริง คุณไม่ได้ซื่อสัตย์ถ้าคุณท าข่าวลือ
เกี่ยวกับใครบางคนหรือถ้าคุณแบ่งปันข่าวลือที่คนอื่นท าขึ้น 2) ความซื่อสัตย์หมายถึงคุณยอมรับการ
กระท าของคุณแม้ว่าคุณจะประสบปัญหาก็ตาม คุณไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณปฏิเสธคุณท าอะไรผิดพลาดเมื่อ
คุณท ามันจริงๆ 3) ความซื่อสัตย์หมายถึงคุณอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คุณไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณ
พูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อมีการเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง 
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Visitors (2017) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่าหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวข้องกับ
หลายสิ่งหลายอย่างและมีผลต่อชีวิตของเราในรูปแบบต่างๆ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการแสดงออกถึง
ความเคารพในตนเองและความเคารพต่อผู้อื่น ความไม่ซื่อสัตย์ไม่เคารพผู้อื่ นหรือตัวเราเอง ความ
ซื่อสัตย์สุจริตท าให้ชีวิตมีความเปิดเผยความน่าเชื่อถือและความจริงใจ มันหมายถึงการจัดการที่จะอยู่
ในแสง ความไม่ซื่อสัตย์พยายามปกปิดบังแดดหรือปกปิด มันเป็นนิสัยที่จะมีชีวิตอยู่อย่างน้อยส่วนหนึ่ง
ในความมืดความซื่อสัตย์หมายถึงการบอกความจริงกับตัวเองและคนอื่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม 
ความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าแค่ไม่โกหก; เป็นความจงรักภักดีอย่างจริงใจต่อความจริง คนที่ซื่อสัตย์
แสวงหาความจริงด้วยใจที่เปิดเผยและพยายามสื่อสารความจริงอย่างชัดเจน ความซื่อสัตย์เริ่มต้น
ภายในตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราและในที่สุดก็มีสีสันและชี้น าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เราท าคนซื่อสัตย์เป็นที่น่าเชื่อถือ พวกเขาสามารถวางใจได้ว่าเป็นผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อหมายถึงสิ่งที่
พวกเขากล่าวและรักษาค าพูดไว้ ระดับความซื่อสัตย์สุจริตที่เรามีชีวิตอยู่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตของเราจากความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ไปสู่ภาพลักษณ์ของเราเอง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม
ส่วนบุคคลที่มีหลายคนที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และโดยผู้ที่ก าลังท างานไปสู่การส านึกสูงสุดของ
ตัวเอง 

จากนิยามของความซื่อสัตย์ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของ มีความซื่อสัตย์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า ความซื่อสัตย์ (honest) หมายถึง 
พฤติกรรมแสดงออกถึง ท าอะไรท าจริงมุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมท างานให้ดี
ที่สุดไม่เลินเล่อไม่หละหลวมไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้วเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดีรักษาวาจา
สัตย์อย่างเคร่งครัดพูดจริงท าจริงตามที่พูดมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วย
ความบริสุทธิ์ใจซึ่งนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งช้ี คือ 1) ท าอะไรท า
จริง 2) ท างานให้ดีที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดี  4) รักษาวาจาสัตย์อย่าง
เคร่งครัด 5) มีความจริงใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 

2.2.18นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความโปร่งใส (Transparency) 
อัมมาร สยามวาลา (2547) ได้ให้นิยามมีความโปร่งใสไว้ว่าความโปร่งใสเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมจะป้องกันและรู้ถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้อย่างสะดวก จ าเป็นที่
ต้องวางกฎระเบียบเพื่อให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ รวม
ไปถึงกระบวนการตัดสินใจ และมาตรการที่จะวัดผลอันเกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ 

บุษยมาศ แสงเงิน (2556) ได้ให้นิยามมีความโปร่งใสไว้ว่า หมายถึง การมองเห็น
ภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการ
ประสานงาน การร่วมมือร่วมใจและการตัดสินใจ โดยความหมายของค าว่า ความโปร่งใสในองค์กร 
ตามที่ระบุไว้ในวิกิพีเดีย จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน เข้า
สู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการท างานโดยสะดวก จากค าจ ากัด
ความดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงานจะหมายถึง การสร้างความเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมกับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได ้
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รณฤทธิ์ (2556) ได้ให้นิยามมีความโปร่งใสไว้ว่าความโปร่งใสนั้น ไม่มีนิยามที่
ตายตัว การให้ค านิยามของ ความโปร่งใสขึ้นอยู่กับความเข้าใจของหน่วยงานที่น าไปใช้รวมทั้งบริบท
ของสังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของแต่ละสังคม ทั้งนี้ มีผู้แปลความหมาย ความ
โปร่งใสแตกต่างกันไป อาทิ 1) องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (June 2001) ได้ให้
ความหมายของความโปร่งใสไว้ว่า สถานะที่ชัดเจน ชัดแจ้ง ไม่คลุมเครือของการบริหารภาครัฐ ในการ
ด าเนินธุรกรรมใดๆ ต่อสาธารณะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ 2) อัมมาร สยามวาลา (2547) ให้
ความหมายความโปร่งใสว่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมจะป้องกัน และรู้ถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์
บังหลวงได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นที่ต้องวางกฎระเบียบเพื่อให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ต้องเปิดเผย
ล่วงหน้าถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจและมาตรการที่จะวัดผลอันเกิด
จากการตัดสินใจนั้นๆ 3) Brewer’s Political Science Dictionary (อ้างใน OECD, 2002) ให้
ความหมายว่า การเปิดเผยต่อสายตาของประชาชน 4) AmartyaSen (1999) ได้อธิบายว่า การ
รับประกันความโปร่งใสเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่ส าคัญของเสรีภาพอันเป็นอุปกรณ์ ( instrumental 
freedom) และการรับประกันนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนในการเป็นเครื่องมือป้องกันการคอร์รัปชั่น การ
ละเลยหน้าที่ทางการเงิน และการเกี่ยวข้องกับความทุจริตดังนั้น ความโปร่งใสจึงมีความส าคัญต่อทั้ง
การเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ ประชาสังคม และการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากย่ิงขึ้น 

Kurian (2011) ได้ให้นิยามมีความโปร่งใสว่าในความโปร่งใสย่อมมีนิยามแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบริบทในแต่ละด้านเช่น ความโปร่งใส (ทางการเมือง) คือความสามารถของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าถึง และอภิปรายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจด าเนินนโยบายสาธารณะ การใช้อ านาจบริหารประเทศของรัฐบาลและทางราชการ 
ตลอดจนการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง และในระบบราชการ โดยที่มาของค าว่าความ
โปร่งใสนี้มาจากความหมายในทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่น าไปใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุที่มี
คุณสมบัติ โปร่งใสคือ วัตถุที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านผิวของวัตถุท าให้สามารถมองทะลุพื้นผิวของ
วัตถุได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายในเชิงการเมืองยังมีความหมายที่ลึกกว่าแค่เพียงการ
มองเห็นการท างานของรัฐบาล และราชการ แต่ยังรวมถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าใจ มีส่วนร่วม 
และควบคุมตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้อีกด้วย 

Wikipedia (2017) ได้ให้นิยามมีความโปร่งใสไว้ว่าการเปิดกว้างการสื่อสารและความ
รับผิดชอบ ความโปร่งใสมีการด าเนินงานในลักษณะที่ท าให้คนอื่น ๆ เห็นได้ว่าการกระท าใดท าได้ง่าย 
ได้รับการนิยามว่า คุณภาพการรับรู้ข้อมูลที่จงใจแชร์จากผู้ส่ง มีความโปร่งใสใน บริษัท องค์กรการ
บริหารและชุมชน และนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานและสาธารณชนหรือเพียง
ผู้รับข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นแคชเชียร์ท าการเปลี่ยนแปลงหลังจากท าธุรกรรมจุดขายโดย
น าเสนอบันทึกรายการซื้อ (เช่นใบเสร็จรับเงิน) รวมทั้งนับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าบนเคาน์เตอร์
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสประเภทหนึ่ง 

จากนิยามของมีความโปร่งใสตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า
ทัศนะของ บุษยมาศแสงเงิน มีความครอบคลุมทุกประเด็น จึงสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมี
ความโปร่งใส เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีความโปร่งใส (transparency) หมายถึง การสร้างความ
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
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ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าของตนเอง พร้อมกับการตรวจสอบ 
ที่แสดงต่อสาธารณะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพื่อการวัดตัวบ่งช้ี คือ 1) การสร้างความเปิดเผย 2) การแสดงความรับผิดชอบ 3) การตรวจสอบ 
4) มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล 5) มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได ้

จากองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของ ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม
ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของ ยึดมั่น
ความถูกต้องชอบธรรมเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.9 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2.9 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
มีสัจจะ 
(Have truth) 

การยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การพูด
และจิตที่รู้คิดบนพื้นฐานความเที่ยงธรรมในการ
ท าหน้าที่ไม่ล าเอียง ไม่มีอคติ ความซื่อตรงต่อ
มิตรสหาย ผู้ร่วมงาน โดยแสดงออกในลักษณะ
คิดเกื้อหนุนร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยตักเตือนให้สติ 
และมีความรักใคร่ จริงใจไม่คิดคด ไม่คิดโกหก 
หลอกลวง รักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนอื่น 

1. ยึดถือความสัตย์จริง 
2. มีความเที่ยงธรรม 
3. ท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียง 
4. เกื้อหนุนต่อผู้อื่น  
5. มีความจริงใจ  
6. รักษาค ามั่นสัญญา 
7. มีความซื่อตรง 

มีมโนธรรม 
(Have  
Conscience) 

การกระท าอย่างไดอย่ างหนึ่ ง  ซึ่ ง เกิดจาก
ความรู้สึกหรือจิตส านึกภายใน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้ผลักดันไปสู่การกระท าที่อยู่ภายใต้ศีลธรรมอัน
ดีงามและบนพื้นฐานความถูกต้อง มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท าอันเกิด
จากเหตุผลหลักของจริยธรรมและคุณธรรม ที่
ควบคุมความคิดและการกระท าของตนเอง 

1. กระท าภายใต้ศีลธรรม 
2. กระท าการงานบนพ้ืนฐาน

ความถูกต้อง  
3. มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
4. ปฏิบัติตามหลักของ

จริยธรรมและคุณธรรม 

มีความซื่อสัตย ์
(be honest) 

พฤติกรรมแสดงออกถึง ท าอะไรท าจริงมุ่งให้งาน
ส าเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมท างาน
ให้ดีที่สุดไม่เลินเล่อไม่หละหลวมไม่หลีกเลี่ยงบัด
พลิ้วเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดี
รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัดพูดจริงท าจริง
ตามที่พูดมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือ
ร่วมใจกันท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1. ท างานอย่างจริงจัง 
2. ท างานให้ดีที่สุด  
3. เอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งาน

จนส าเร็จเกิดผลดี  
4. รักษาวาจาสัตย์อย่าง

เคร่งครัด  
5. มีความจริงใจต่อเพ่ือน

ร่วมงาน 
6. ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

ความโปร่งใส การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 1. การสร้างความเปิดเผย  
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 
(transparency) ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการ
แสดงความรับผิดชอบ พร้อมกับการตรวจสอบที่
แ สด งต่ อ ส า ธ า รณะอย่ า ง มี เ หตุ ผ ลและมี
หลักเกณฑ์ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง
และเชื่อถือได ้

2. การแสดงความรับผิดชอบ  
3. การตรวจสอบ 
4. มีกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผล  
5. มีความเที่ยงตรงและ

เชื่อถือได้ 

 
2.3. กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู
(Teacher followership)ดังได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ แล้วสรุปเป็นโมเดลการวัดเพื่อใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามส าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนี ้

2.3.1 โมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก4
องค์ประกอบคือ 

2.3.1.1 มีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) 
2.3.1.2 มีส่วนร่วมในองค์กร (participate in the organization) 
2.3.1.3 มีการคิดเชิงวิพากษ ์(critical thinking) 
2.3.1.4 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 

2.3.2 โมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย3
องค์ประกอบ คือ 

2.3.2.1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) 
2.3.2.2 มีการท างานเป็นทีม (teamwork) 
2.3.2.3 มีความเป็นมืออาชีพ (professional) 

2.3.3 โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย3องค์ประกอบ คือ 

   2.3.3.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) 
   2.3.3.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) 
   2.3.3.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) 

2.3.4 โมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย4
องค์ประกอบ คือ 

   2.3.4.1 มีความคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking) 
2.3.4.2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล (rational Consideration) 
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 2.3.4.3 มีความกระตือรือร้น (enthusiastic) 
2.3.4.4 มีใจเปิดกว้าง (open-Minded) 

2.3.5 โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ คือ 

2.3.5.1 มีสัจจะ (trustworthy) 
2.3.5.2 มีมโนธรรม (conscientious) 
2.3.5.3 มีความซื่อสัตย ์(honest) 
2.3.5.4 มีความโปร่งใส (transparency) 

จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัในครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
มีความรับผิดชอบ(responsibility) 

มีการท างานเป็นทีม(Teamwork) 

มีความเป็นมืออาชีพ(Professional) 

มีส่วนรว่มในการวางแผน(Participation in planning) 

มีส่วนรว่มในการปฏิบัติ(Participation in Practice) 

มีส่วนรว่มในการตัดสินใจ(Participation in decision-
making) 

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

พิจารณาอย่างมีเหตุผล (Rational Consideration) 

มีความกระตอืรือร้น (Enthusiastic) 

มีสัจจะ(Trustworthy) 

มีความซื่อสัตย์(Honest) 

มีการคิดเชิงวพิากษ์ 
(Critical thinking) 

ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม(Integrity) 

มีจรรยาบรรณใน
การท างาน(Work 

ethic) 

มีส่วนรว่มในองค์กร
(Participate in 

the organization) 

ภาวะผู้ตามทีม่ี
ประสิทธิผล
(Effective 

Followership) 

มีมโนธรรม  (Conscientious) 

 

ใจเปิดกว้าง (Open-Minded) 

มีความโปร่งใส(Transparency) 
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นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้อีกด้วย
ดังนี ้

1. องค์ประกอบมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) มีตัวบ่งชี้ ดังนี ้
1.1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) มีตัวบ่งชี้ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ1) สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 2) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 3) ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 4) ในการปฏิบัติหน้าที่มีการปรับปรุงแก้ไข 

1.2 มีการท างานเป็นทีม (teamwork) มีตัวบ่งชี้ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีการท างาน
ร่วมกัน 2) ร่วมกันท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน 3) เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 4) มีการท างาน
ที่เน้นผลประโยชน์ขององค์การหรือหน่วยงาน 

1.3 มีความเป็นมืออาชีพ (professional) มีตัวบ่งชี้ มี 6ตัวบ่งชี้ คือ1) ท างานเต็ม
ศักยภาพ 2) ไม่หยุดเรียนรู ้3) ท างานเกินความคาดหวัง 4) ท างานอย่างซื่อสัตย์ 5) เคารพในกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว ้6) ยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

2. องค์ประกอบมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) มีตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน (participation in planning) มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) มี
กระบวนการที่จะด าเนินการในอนาคต 2) เลือกวิธีการท างานที่ดีเพื่อบรรลุผล 3) มีกระบวนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 4) แนวทางให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติตาม  

2.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in Practice) มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ประสบความส าเร็จ 2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย3) น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 4) ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และศิลป์  

2.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
1) การสร้างทางเลือกเพื่อพิจารณา 2) ประเมินทางเลือกเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 3) สามารถ
ตัดสินใจแก้ปญัหา 4) การพิจารณาตรวจสอบ 

3. องค์ประกอบมีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การคิดอย่าง

หลากหลาย 2) ความคิดใหม่ 3) แนวทางในการแก้ปัญหา 4) การพัฒนางาน 5) รูปแบบของวิธีการ
ตีความ ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการ 6) การสร้างนวัตกรรม 

3.2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล (rational Consideration) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ใช้สติใน
การพิจารณา 2) มีการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล 3) พิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 4) ใช้สติปัญญา
มากกว่าใช้อารมณ์ 5) มีการวางแผน  

3.3 มีความกระตือรือร้น (enthusiastic) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ให้ความสนใจกิจกรรม 2) 
เรียนรู้อย่างขมีขมัน 3) มีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมที่สนใจ 4) อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา 5) ฝึกคิดอยู่
ตลอดเวลา 6) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

3.4 ใจเปิดกว้าง (open-Minded) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่
แตกต่าง 2) เปิดรับฟังความคิดเห็นที ่3) มีใจเป็นกลาง 4) ฟังข้อโต้แย้ง 
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4. องค์ประกอบยึดม่ันความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
4.1 มีสัจจะ (trustworthy) มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ยึดถือความสัตย์จริง 2) มีความเที่ยง

ธรรม 3) ท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียง 4) เกื้อหนุนต่อผู้อื่น 5) มีความจริงใจ 6) รักษาค ามั่นสัญญา 7) มี
ความซื่อตรง 

4.2 มีมโนธรรม (conscientious) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กระท าภายใต้ศีลธรรม 2) 
กระท าการงานบนพื้นฐานความถูกต้อง 3) มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 4) กระท าตามหลักของจริยธรรม
และคุณธรรม 

4.3 มีความซื่อสัตย์ (honest) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ท าอะไรท าจริง 2) ท างานให้ดีที่สุด 
3) เอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดี 4) รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด 5) มีความจริงใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน 6) ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

4.4 มีความโปร่งใส (transparency) มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) การสร้างความเปิดเผย 2) การ
แสดงความรับผิดชอบ 3) การตรวจสอบ 4) มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผล 5) มีความ
เที่ยงตรงและเช่ือถือได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ (The Structural Relationship Model of Indicators of 
Effective Followship for Teachers under the Local Administrative Organization) เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

การก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
การศึกษาตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวไว้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ 
(pragmatic definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือก าหนด
ตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัววิธีนี้อาจ
ท าให้มีความล าเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่า
เป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอื่นไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้วิธีที่ 2 ใช้นิยามเชิงทฤษฎี 
(theoretical definition)ที่อาจท าได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานสนับสนุน
ทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัว
แปรย่อยแบบนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พื้นฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการก าหนด
น้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้
ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน และวิธีที่ 3 ใช้นิยามเชิงประจักษ์
(empirical definition) เป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แต่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) 
เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวมๆหรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (confirmatory factor analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่น
เข้มแข็ง 

การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีที่ 3 เป็นการวิจัยที่
ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า 
จะมีความน่าเช่ือถือในผลการวจิัยได้ดีกว่าวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้วิธีที่ 3 
และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเนื่องจากมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนัก
แน่นเข้มแข็ง โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูที่ท าการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 31,026 คน (รายงานประจ าปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2560) (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้
กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) และใช้
วิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
3 แบบจากทัศนะของ Joreskog and Sorbom (1989. อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) คือ 1) 
Fixed Parameterกรณีที่ไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรก าหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย์ 2) Free 
Parameterกรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ 3) 
Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการก าหนดค่าคงที่ให้กับ
พารามิเตอร์นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะ
โมเดลในการวิจัยนี้เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 
Model: CFA Model) ซึ่งระหว่างตัวแปรมีเส้นอิทธิพล ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัว
แปรแฝงจ านวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจ านวน14 ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล18 เส้น รวมทั้งหมด 37 
พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 740คน  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi –stage random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอยา่งจ านวน 740 จากประชากรจ านวน 31,026 คน โดยมีท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(proportional stratified random sampling) โดยใช้หลักการทางสถิติ (statistical sampling 
methods) โดยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การค านวณร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร
ในกรณีที่จ านวนประชากรไม่เกินหลักร้อย (Wiersma, 1995) ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
30 ของจ านวนจังหวัดในแต่ละภาคของประเทศไทยได้จังหวัดในภาคเหนือ 3 จังหวัดจากทั้งหมด 9 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัดจากทั้งหมด 20 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด จากทั้งหมด 
21 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จากทั้งหมด 7 จังหวัดภาคตะวันตก 2 จังหวัด จากทั้งหมด 5 
จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด จากทั้งหมด 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัดจากทั้งหมด 77 จังหวัด 
โดยใช้จ านวนครูเป็นหน่วยของการสุ่ม แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ตามสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนรวมทั้งสิ้น 740 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 
ภาค จังหวัด จ านวน

ประชากร 
องค์การ

บริหารส่วน
จังหวัด 

เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ภาคเหนือ 1. เชียงราย 609 13 13 13 13 52 

2. แพร่ 295 10 - 9 9 28 
3. พะเยา 168 8 - 7 7 22 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1. ขอนแก่น 1471 22 22 22 21 87 
2. มหาสารคาม 699 10 - 10 10 30 
3. สุรินทร์ 200 7 - 7 7 21 
4. อุบลราชธานี 985 6 6 6 6 24 
5. หนองคาย 224 9 - 9 8 26 
6. บุรีรัมย์ 250 8 - 8 8 24 

ภาคกลาง 1. พิษณุโลก 283 10 - 9 9 28 
2. นครสวรรค์ 450 13 13 13 12 51 
3. อุทัยธานี 89 7 - 6 6 19 
4. เพชรบูรณ์ 259 6 - 6 5 17 
5. พิจิตร 365 6 - 6 6 18 
6. สุโขทัย 542 6 - 6 6 18 

ภาค
ตะวันออก 

1. จันทบุรี 316 8 - 8 7 23 
2. ตราด 59 5 - 5 5 15 

ภาค
ตะวันตก 

1. กาญจนบุรี 292 10 - 10 10 30 
2. เพชรบุรี 388 9 - 9 9 27 

ภาคใต้ 1. ชุมพร  173 6 - 6 6 18 
2. นครศรีธรรมราช 990 19 19 19 19 76 
3. ตรัง 369 10 10 10 10 40 
4. สุราษฏร์ธานี 692 12 12 11 11 46 
รวม 10,168 220 95 215 210 740 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศอายุขนาดโรงเรียนวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ตอนที่2 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
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กลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย มีข้อค าถาม 
จ านวน 69 ข้อ  

 
ตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จ านวนตัวบ่งชี้และ

จ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จ านวน
ตัวบ่งชี ้

จ านวนข้อ
ค าถาม 

1. มีจรรยาบรรณในการท างาน 1.1 มีการท างานเป็นทีม  4 4 

1.2 มีความรับผิดชอบ  4 4 

1.3 มีความเป็นมืออาชีพ 6 6 
2. มีส่วนร่วมในองค์กร 2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผน 4 4 

2.2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ 4 4 
2.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4 4 

3. มีการคิดเชิงวิพากษ ์ 3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 6 6 
3.2 พิจารณาอย่างมีเหตุผล  5 5 

3.3 มีความกระตือรือร้น 6 6 

3.4 มีใจเปิดกว้าง 4 4 
4. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 4.1 มีสัจจะ 7 7 

4.2 มีมโนธรรม 4 4 

4.3 มีความซื่อสัตย์  6 6 

4.4 มีความโปร่งใส 5 5 
รวม 69 69 

 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (empirical 
definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพื้นฐาน แล้วก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนั้น
การสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่การศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ดังนี ้

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวิจัย 
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3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แล้วก าหนด
เป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงถึงการก าหนดเป็นตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่
ใช้ในการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อค าถามจากตัวบ่งช้ี  

3.3.4 สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ” (ดูภาคผนวก ก) แล้วน าแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของ
ข้อค าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ(ดูรายช่ือและหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ข)  

แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
ส านวนภาษา ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ (index of congruence: IOC) โดยให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1   หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 0 
หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1  หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลที่ได้รับจาก

การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตรIOC  =
∑  

 
 เมื่อ IOC แทนดัชนี

ความสอดคล้อง  ∑    แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ N แทนจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ง)จากนั้นน าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ดูใน
ภาคผนวก จ ) 

3.3.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try-out) กับครูที่ท าการสอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสนิธุท์ี่ไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จ านวน30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความ
เชื่อมั่น (alpha coefficient of reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์
เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)ซึ่งผลจากการทดลองใช้ (try-out) 
แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นโดยรวมและจ าแนกเป็นราย
องค์ประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม
และจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 

 

องค์ประกอบหลัก ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่น 
1. มีจรรยาบรรณในการท างาน 0.914 
2. มีส่วนร่วมในองค์กร 0.948 
3. มีการคิดเชิงวิพากษ ์ 0.955 
4. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 0.958 

รวม 0.979 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

3.4.1 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถึง โรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) 

3.4.2 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมส่ง
แบบสอบถามถึงครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพื่อตอบ
แบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ช) และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 4 สัปดาห์โดย
ทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ได้รับคืนมาจ านวน 700 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 94 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 740 ฉบับ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งจ านวนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน 700 
ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequate) ของแต่ละโมเดลการวัดของ
องค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่ 4 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง.918 - .939 แสดงให้เห็นว่า จ านวน
แบบสอบถามหรือจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเพียงพอ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิจัยข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการคือเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเพ่ือทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ก าหนดส าหรับ
การตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบนั้นเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้วในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูล  ดังนี ้

3.5.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
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3.5.2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อย
เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล มีค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย โดยมีเกณฑ์การแปลความที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล ส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบด้วย 69 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบ
ย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสาม  (Third Order Confirmatory Factor Analysis)  ซึ่งเนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
โปรแกรมในการวิเคราะห์ ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น  ดังนั้น 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis)  เพื่อสร้างสเกล
องค์ประกอบ  ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้  โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับ
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts,  & Moustaki, 
2011) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนดังนี ้

3.5.3.1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis)  

ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบจาก
โมเดลการวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ใน
โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อน จากค่าสถิติต่างๆ ดังนี ้

(1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพื่อพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 

(2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of 
Sphericityและค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, &Carlson, 
(2010) 

 (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า 
KMO (Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่าง
ว่ามีจ านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า KMO ซึ่ง Cerny & Kaiser (1977) 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะ
วิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)  

หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก็ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First confirmatory factor analysis) ต่อไป เพื่อ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการ
วัดของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จะน าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย  เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปสู่การองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ (1) เมท
ริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading: ) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error: SE) และค่าที (t) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (factor score coefficient: FS) (4) ค่า
ความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (error: e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF.) (7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted 
goodness- of - fit index: AGFI) (10) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (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 มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะน าไปสร้าง
สเกลองค์ประกอบต่อไป แต่เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ไม่รายงานค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ  จะน าค่าน้ าหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้ความหมายในท านองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ  (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์,2545)  แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าการทดสอบความ
เพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequate) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อย โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีค่าสถิติที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
ดังนี้ คือ (1) เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ ประกอบด้วยค่า, SE, และค่า t (2) ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (e) 
(5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-
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square: CMIN/DF.) (7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square 
error of approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: 
GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) (10) 
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) (11) ดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (normed fit index: NFI) 
3.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Babin & Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้
ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ 
(absolute fit indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ่ม
ดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ที่
ใช้ดังนี ้

3.6.1 กลุ่มดัชนีความสอดคลอ้งสมบูรณ์ (absolute fit indices) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนี
ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี ้

3.6.1.1) ไค-สแควร์ (chi-square) เกณฑ์ที่ใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ หรือค่า p-value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
และจ านวนของตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป หรือจ านวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็น
ผลให้ได้ค่าไค-สแควร์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือค่า p-value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถน ามาอธิบาย
หรือสนับสนุนความสอดคล้องของโมเดลได้ 

3.6.1.2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น
ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

3.6.1.3) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square 
error of approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดย
ยิ่งค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

3.6.1.4) ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสอดคล้อง (normed chi-square หรือ 
relative chi-square: CMIN/DF) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า CMIN/DFอยู่ระหว่าง 1 – 3 หรือน้อยกว่า ใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ส าหรับโมเดลที่มีความซับซ้อนหรือมีจ านวนตัวแปรในโมเดลมาก ๆ   

3.6.2) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนี
ความสอดคล้องกลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจ าเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (multi-
item construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
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3.6.2.1) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เกณฑ์ที่ใช้ 
คือ ค่า NFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยมใช้กับ
โมเดลที่มีความซับซ้อน  

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) เป็น
ค่าดัชนีที่ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

3.6.2.4) ดัชนีที่ไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์ (relative non-centrality index: 
RNI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.6.3 กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโมเดลที่ค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ(df) จ านวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี ้

3.6.3.1) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: 
AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

3.6.3.2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง (parsimony normed fit 
index: PNFI) ซึ่งน า NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์

จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair et al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจาก
ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สถิติที่ใช้วัดความ
สอดคล้อง 

ระดับการยอมรับ 

1.ค่า CMIN/DF มีค่าตั้งแต่ 1 -3 หรือน้อยกว่า แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง 
2. ค่า RMSEA  มีค่าต่ ากว่า 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 การตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

น าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่าน า
หนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009)และ2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งช้ี (Tacq, 1997) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทน
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อน
กล่าวถึงผลวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 คือ 1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

 
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายของการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองคป์ระกอบย่อย อักษรย่อ
แทน 

1 องค์ประกอบหลักมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) WIE 
1.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) WIE1 
1.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การท างานเป็นทีม (teamwork) WIE2 
1.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความเป็นมืออาชีพ (professional) WIE3 

2 องค์ประกอบหลัก มีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) PAR 
 2.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน 

(participation in planning) 
PAR1 

2.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ
(participation in Practice) 

PAR2 

2.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีส่วนรวมในการตัดสินใจ 
(participation in decision-making) 

PAR3 

3 องค์ประกอบหลัก มีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) CRT 
 3.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ (creative Thinking) CRT1 

3.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 การพิจารนาอย่างมีเหตุผล (rational 
Consideration) 

CRT2 

3.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความกระตือรือร้น (enthusiastic) CRT3 

 

 



88 

 

  

ที ่ องค์ประกอบหลักและองคป์ระกอบย่อย อักษรย่อ
แทน 

3.4 องค์ประกอบย่อยที่ 4 ใจเปดิกว้าง (open-Minded) CRT4 
4 องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) INT 
 4.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีสัจจะ (trustworthy) INT1 

4.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีมโนธรรม (conscientious) INT2 
4.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความซื่อสัตย ์(honest) INT3 
4.4 องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความโปร่งใส (transparency) INT4 

 
ตารางที่ 4.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิต ิ สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชแ้ทน 
ค่าเฉลี่ย (mean) X  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) S.D. 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) 

r 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง 
 (squared multiple correlation) 

2R  

ค่าไคลสแคว์ 2  
องศาอสิระ (degree of freedom) df 
น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) Λ 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) SE 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี ้ E 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 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 

ดัชนีค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่าพารามิเตอร ์
(root mean square error of approximation) 

RMSEA 

ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit CFI 
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ค่าสถิต ิ สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชแ้ทน 
index) 
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index) NFI 

 
4.2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 700 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.59 
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไปจ านวน 740 ฉบับผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็น
ความถี่และค่ารอ้ยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
229 
471 

 
32.7 
67.3 

2. อายุ 
อายุไม่เกิน 30 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 

 
99 
250 
183 
168 

 
14.14 
35.72 
26.14 
24.0 

3.วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

4.ประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่เกิน 5 
6– 10 ปี 
11– 20 ปี  
21 ปีขึ้นไป 

 
25 
403 
263 
9 

 
133 
171 
185 
211 

 
3.6 
57.6 
37.5 
1.3 

 
19.0 
24.4 
26.5 
31.1 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 
471 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และ เพศชาย จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 

เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 31– 40 ปี มากที่สุด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72
รองลงมา คือ อายุ41– 50 ปี จ านวน183 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 อายุ 51– 60 ปีจ านวน168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 14.14 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด 
จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 263 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 ระดับต่ ากว่าปริญญาจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และระดับการศึกษา
ปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า ส่วนใหญ่ 21 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 211 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.5 และ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 มีประสบการณ์ 6-10 
ปีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.0 ตามล าดับ 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อ
คัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20%  2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่
ระหว่าง 1– 3 หรือน้อยกว่า (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean 
square error of approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness-of-fit index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว adjusted goodness- of - 
fit index: AGFI (5) ค่าดัชนคีวามสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00(Hair. et al. 
2011) 3) การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ดังนี้ (1) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ (2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งช้ี ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 
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4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่1 โดยศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต่ ากว่า 20% เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในล าดับต่อไป ผลการวิ เคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบย่อย แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 % 

 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

1. องค์ประกอบหลัก มีจรรยาบรรณในการท างาน 
1.1 องค์ประกอบย่อยมีความรับผิดชอบ 

1) ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างเต็ม
ความสามารถ 

2) ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลผุล
ส าเร็จตามความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

3) ท่านยอมรบัผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านที่ดีและ
ด้านที่ไม่ด ี

4) ท่านน าผลที่ได้ในการปฏิบัติหน้าที่มาท าการปรับปรุงแก้ไขให้
ดียิ่งขึ้น 

1.2 องค์ประกอบย่อยการท างานเป็นทีม 
1) ท่านมีการท างานร่วมกันกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ท่านร่วมกันท างานกับผู้อื่น โดยมีเป้าหมายเดียวกัน 
3) ท่านเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเป็นหลักเพื่อเป้าหมาย

ขององค์กร 
4) ท่านมีกระบวนการท างานที่เน้นผลประโยชน์ขององค์กรหรือ

หน่วยงานเป็นหลัก 
1.3 องค์ประกอบย่อยมีความเป็นมืออาชีพ 

1) ท่านมีการท างานอย่างเต็มที่ศักยภาพของตนเอง 
2) ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษาค้นคว้าไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ 
3) ท่านมีการท างานเกินความคาดหวังอย่างทุ่มเท 
4) ท่านท างานอย่างซื่อสัตย์ 
5) ท่านมีความเคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร 
6) ท่านท างานโดยยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลักในการ

ปฏิบัต ิ

 
 

4.50 
 

4.44 
 

4.38 
 

4.43 
 
 

4.37 
4.38 
4.39 

 
4.40 

 
 

4.54 
4.33 

 
4.32 
4.58 
4.50 
4.60 
 

 
 

0.60 
 

0.61 
 

0.68 
 

0.59 
 
 

0.59 
0.61 
0.62 

 
0.63 

 
 

0.54 
0.62 

 
0.61 
0.59 
0.55 
0.52 
 

 
 

13.33 
 

13.73 
 

15.52 
 

13.31 
 
 

13.50 
13.92 
14.12 

 
14.31 

 
 

11.89 
14.31 

 
14.12 
12.8 
12.22 
11.30 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 %(ต่อ) 

 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

2. องค์ประกอบหลักมีส่วนรวมในองค์กร 
2.1 องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในกางวางแผน 

1) ท่านมีส่วนรว่มในกระบวนการท างานที่จะด าเนินการในอนาคต 
2) ท่านมีส่วนรว่มในการเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุดมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 
3) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4) ท่านมีส่วนรว่มในแนวทางที่จะกระท าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้

บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

2.2 องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
1) ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความส าเร็จ 
2) ท่านมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ

ความส าเร็จ 
3) ท่านมีส่วนรว่มในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
4) ท่านมีส่วนร่วมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และศิลป์ 

2.3 องค์ประกอบย่อยมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 
1) ท่านมสี่วนรว่มในการสร้างทางเลือกเพื่อน าไปพิจารณา

ตรวจสอบ 
2) ท่านมีส่วนรว่มในการประเมินทางเลือกเพ่ือน าไปด าเนินงานสู่

เป้าหมายที่ก าหนด 
3) ท่านมีส่วนรว่มในการตัดสินใจแก้ปญัหาที่ยุ่งยากและ

สลับซับซ้อน 
4) ท่านมีส่วนรว่มในการพิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือก

เพื่อเลือกทางที่ดทีี่สุด 
3.องค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากษ์ 

3.1 องค์ประกอบย่อยมีความคิดสร้างสรรค์ 
1) ท่านมีแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย 
2) ท่านมีการขยายขอบเขตของความคิดสู่ความคิดใหม่ 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 % (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

3) ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
4) ท่านมีการพัฒนางานให้ส าเร็จ 
5) ท่านมีรูปแบบของวิธีการ การตีความ ความคิดริเริ่มหรอื

จินตนาการ 
6) ท่านมีการสร้างวัตกรรมใหม่ 

3.2 องค์ประกอบย่อยการพิจารนาอย่างมีเหตุผล 
1) ท่านใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ 
2) ท่านมีการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
3) ท่านมีการพิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยยึด

หลักการพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ 
4) ท่านใช้สติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ ์
5) ท่านมีการว่างแผนเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

3.3 องค์ประกอบย่อยมีความกระตือรือร้น 
1) ท่านให้ความสนใจกิจกรรมและมีความกระหายที่อยากจะ

เรียนรู ้
2) ท่านมีการเรียนรู้ และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

อย่างขมีขมัน 
3) ท่านมีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมที่สนใจ 
4) ท่านให้ความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 
5)ท่านมีการฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาและไม่มองโลกในแง่ร้าย 
6) ท่านรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

3.4 องค์ประกอบย่อยใจเปิดกว้าง 
1) ท่านยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่างหรือความคิดเห็น

ใหม่ๆ 
2) ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่มีอคต ิ
3) ท่านเป็นผู้มีใจเป็นกลางที่จะรับฟังคนอื่น 
4) ท่านรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจ 
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 ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 %(ต่อ) 

 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

4. องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
4.1 องค์ประกอบย่อยมีสัจจะ 

1) ท่านยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การพูด 
2) ท่านมีความเที่ยงธรรมในการท าหน้าที ่
3) ท่านท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงไม่มีอคติ 
4) ท่านมีความเกื้อหนุนต่อผู้อื่นและคอยตักเตือนให้สติ 
5) ท่านมีความจริงใจ ไม่คิดคด ไม่โกหก และหลอกลวง 
6) ท่านรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนอื่น 
7) ท่านมีความซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน 

4.2 องค์ประกอบย่อยมีมโนธรรม 
1) ท่านกระท าภายใต้ศีลธรรมอันดีงามซึ่งเกิดจากความรู้สึกหรือ

จิตส านึกภายใน 
2) ท่านกระท าการงานบนพื้นฐานความถูกต้อง 
3) ท่านมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า 
4) ท่านมีการปฏิบัติตามหลักของจริงธรรมและคุณธรรมที่

ควบคุมความคิดและการกระท าของตนเอง 
4.3 องค์ประกอบย่อยมีความซื่อสัตย์ 

1) ท่านเป็นผู้ที่ท าอะไรท าจริงมุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ทั้ง
ส่วนตนและส่วนรวม 

2) ท่านท างานให้ดีที่สุด ไม่เลนิเล่อ ไม่หละหลวม ไม่หลีกเลี่ยง
บัดพลิ้ว 

3) ท่านมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลด ี
4) ท่านรักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด พูดจริงท าจริงตามที่พูด 
5) ท่านเป็นผู้มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
6) ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

4.4 องค์ประกอบมีความโปร่งใส 
1) ท่านมีการสร้างความเปิดเผยโดยเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สมารถเข้าถึงขอ้มูลด้วย
วิธีการต่างๆ 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 %(ต่อ) 

 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

2) ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
3) ท่านมีการตรวจสอบที่แสดงต่อสาธารณะอย่างมีเหตุผลและมี

หลักเกณฑ ์
4) ท่านมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รบัการ

ยอมรับ 
5) ท่านปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
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หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.52 – 0.74ซึ่งแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูล
น้อย 
 

จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักมีจรรยาบรรณในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 
องค์ประกอบ คือ มีความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม และมีความเป็นมืออาชีพ มีตัวบ่งชี้รวม 14 
ตัวบ่งช้ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.32- 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.30-15.52 

องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีตัวบ่งชี้รวม 12 
ตัวบ่งช้ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.09- 4.47 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.75- 17.80 

องค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากย์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 
คือ มีความคิดสร้างสรรค์ การพิจารณาอย่างมีเหตุผล มีความกระตือรือร้นและใจเปิดกว้าง มีตัวบ่งชี้
รวม 21 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03- 4.38 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.32-
18.36 

องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ คือ มีสัจจะ มีมโนธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสมีตัวบ่งชี้รวม 22 ตัวบ่งชี้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.35- 4.61และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง10.85 – 13.79 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันของตัวบง่ชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรบัคร ู

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐาน
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ที่ประกอบด้วย 69 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มี
ลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory 
Factor Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครู  
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้นดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบตอนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 

4.3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อน ามาสร้าง
สเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป แต่เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 14 องค์ประกอบย่อยและ 69 ตัวบ่งชี้ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัย
จึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี ้

1) องค์ประกอบหลักการ มีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) มีองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งช้ี 

2) องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) มี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี 

3) องค์ประกอบหลักการมีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) มีองค์ประกอบย่อย 
4 องค์ประกอบมีตัวบ่งชี้ 21ตัวบ่งช้ี 

4) องค์ประกอบหลักการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) มีองค์ประกอบย่อย 
4 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 22 ตัวบ่งช้ี 

ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวัด (measurement model) 
เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฏในภาพที่ 4.2 – 4.5 ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน  
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ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร 
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ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ ์
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ภาพที่ 4.5 โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

 
ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีต่าง ๆ เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะ
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น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s 
test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น (probability) ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียง
พอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2539, Tobias, & Carlson, 2010) และวิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ว่ามีจ านวน
พอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า 
ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดี
มาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ าแนกรายเป็นราย
โมเดล ดังแสดงในตารางที่ 4.5– 4.8 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ตารางที่ 4.5 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต*ุ* หมายถึง p<0.01 , * หมายถึง p<0.05

ตัวบ่งช้ี WI1 WI2 WI3 WI4 WI5 WI6 WI7 WI8 WI9 WI10 WI11 WI12 WI13 WI14 
WI1 1.00              
WI2 .548** 1.00             
WI3 .432** .510** 1.00            
WI4 .457** .484** .593** 1.00           
WI5 .505** .374** .440** .513** 1.00          
WI6 .327** .306** .456** .511** .606** 1.00         
WI7 .396** .349** .456** .386** .496** .502** 1.00        
WI8 .360** .441** .463** .493** .335** .407** .513** 1.00       
WI9 .546** .515** .453** .462** .482** .338** .451** .439** 1.00      
WI10 .382** .449** .470** .442** .479** .501** .438** .478** .555** 1.00     
WI11 .408** .434** .446** .415** .426** .371** .441** .422** .498** .505** 1.00    
WI12 .332** .412** .500** .487** .439** .369** .340** .442** .556** .500** .398** 1.00   
WI13 .409** .337** .451** .328** .372** .305** .397** .371** .406** .386** .376** .432** 1.00  
WI14 .424** .477** .395** .371** .356** .223** .376** .426** .438** .406** .325** .492** .522** 1.00 

104 
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จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ านวน 
14 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือมีส่วนร่วม
ในกระบวนการการท างานที่จะด าเนินการในอนาคต (WI5) และร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยมีเป้าหมาย
เดียวกัน (WI6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .606 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
คือร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยมีเป้าหมายเดียวกัน (WI6) ท างานโดยยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็น
หลักในการปฏิบัติ (WI14) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เทา่กับ.223 
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ตารางที่ 4.6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร 
 

ตัวบ่งชี้ PA15 PA16 PA17 PA18 PA19 PA20 PA21 PA22 PA23 PA24 PA25 PA26 

PA15 1.00            

PA16 .733** 1.00           

PA17 .743** .720** 1.00          

PA18 .730** .803** .688** 1.00         

PA19 .599** .609** .594** .622** 1.00        

PA20 .563** .552** .573** .585** .708** 1.00       

PA21 .609** .659** .608** .656** .681** .706** 1.00      

PA22 .658** .574** .641** .617** .551** .597** .712** 1.00     

PA23 .627** .600** .568** .611** .514** .414** .593** .650** 1.00    

PA24 .605** .533** .655** .537** .466** .476** .521** .660** .727** 1.00   

PA25 .576** .612** .557** .623** .516** .446** .538** .626** .730** .674** 1.00  

PA26 .551** .590** .560** .585** .452** .451** .542** .560** .652** .650**. .752** 1.00 

หมายเหต ุ** หมายถึง p<0.01 , * หมายถึง p<0.05
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือมีส่วนร่วมในการ
เลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ (PA16) และมีส่วนร่วมใน
แนวทางที่จะกระท าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ (PA18) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.803 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุดคือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ (PA20) และมีส่วนร่วมใน
การสร้างทางเลือกเพื่อน าไปพิจารณาตรวจสอบ (PA23) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .414  
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ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ ์
 

ตัวบ่งช้ี CR27 CR28 CR29 CR30 CR31 CR32 CR33 CR34 CR35 CR36 CR37 CR38 CR39 CR40 CR41 CR42 CR43 CR44 CR45 CR46 CR47 
CR27 1.00                     
CR28 .710** 1.00                    
CR29 .672** .690** 1.00                   
CR30 .541** .612** .686** 1.00                  
CR31 .607** .627** .718** .654** 1.00                 
CR32 .687** .649** .658** .585** .760** 1.00                
CR33 .363** .430** .472** .541** .451** .442** 1.00               
CR34 .374** .445** .471** .514** .421** .395** .752** 1.00              
CR35 .394** .429** .512** .460** .485** .462** .607** .662** 1.00             
CR36 .359** .386** .482** .444** .452** .407** .578** .633** .626** 1.00            
CR37 .379** .467** .437** .531** .512** .458** .622** .587** .578** .622** 1.00           
CR38 .461** .530** .476** .570** .465** .446** .550** .553** .494** .459** .552** 1.00          
CR39 .532** .592** .497** .590** .482** .506** .531** .555** .493** .511** .526** .722** 1.00         
CR40 .389** .514** .479** .559** .487** .419** .577** .627** .552** .511** .551** .645** .657** 1.00        
CR41 .512** .576** .554** .595** .567** .555** .496** .519** .544** .537** .513** .650** .714** .719** 1.00       
CR42 .357** .408** .416** .545** .475** .440** .537** .549** .497** .567** .519** .580** .594** .635** .710** 1.00      
CR43 .467** .493** .506** .553** .552** .503** .533** .587** .550** .553** .593** .592** .647** .615** .751** .770** 1.00     
CR44 .260** .374** .417** .507** .364** .315** .434** .480** .403** .359** .376** .457** .446** .525** .406** .400** .436** 1.00    
CR45 .342** .340** .427** .409** .423** .376** .461** .500** .489** .426** .445** .441** .443** .551** .511** .508** .502** .613** 1.00   
CR46 .336** .320** .393** .415** .387** .368** .418** .455** .481** .349** .439** .374** .403** .465** .384** .362** .401** .615** .633** 1.00  
CR47 .284** .395** .377** .370** .370** .309** .445** .563** .552** .450** .435** .421** .490* .553** .465** .460** .482** .530** .645** .630** 1.00 

หมายเหต ุ** หมายถึง p<0.01 , * หมายถึง p<0.05
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ านวน 
21 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีการฝึกคิดอยู่
ตลอดเวลาและไม่มองโลกในแง่ร้าย (CR42) และ รู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (CR43) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ.770 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือมีคิดอย่างสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย (CR27) และยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่างหรือความคิดเห็นใหม่ๆ (CR44) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .260  
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ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ IN48 IN49 IN50 IN51 IN52 IN53 IN54 IN55 IN56 IN57 IN58 IN59 IN60 IN61 IN62 IN63 IN64 IN65 IN66 IN67 IN68 IN6

9 
IN48 1.00                      

IN49 .639** 1.00                     

IN50 .595** .649** 1.00                    

IN51 .539** .595** .589** 1.00                   

IN52 .560** .566** .558** .555** 1.00                  

IN53 .467** .592** .511** .654** .615** 1.00                 

IN54 .606** .596** .567** .575** .615** .688** 1.00                

IN55 .494** .462** .446** .425** .553** .478** .583** 1.00               

IN56 .450** .523** .515** .481** .529** .592** .542** .583** 1.00              

IN57 .521** .458** .499** .365** .510** .521** .567** .689** .656** 1.00             

IN58 .441** .583** .477** .593** .517** .632** .575** .555** .629** .600** 1.00            

IN59 .537** .473** .508** .512** .456** .440** .479** .479** .531** .539** .512** 1.00           

IN60 .404** .555** .479** .544** .427** .527** .472** .445** .482** .417** .598** .573** 1.00          

IN61 .536** .501** .520** .560** .446** .534** .542** .487** .548** .518** .575** .741** .657** 1.00         

IN62 .501** .608** .505** .524** .493** .621** .598** .484** .556** .501** .657** .569** .699** .734** 1.00        

IN63 .513** .508** .546** .413** .494** .481** .501** .471** .597** .531** .433** .537** .423** .504** .527** 1.00       

IN64 .504** .422** .433** .425** .442** .401** .475** .412** .468** .473** .387** .441** .350** .454** .413** .714** 1.00      

IN65 .457** .466** .572** .533** .390** .438** .417** .421** .458** .347** .383** .525** .530** .556** .489** .499** .406** 1.00     

IN66 .444** .473** .554** .425** .467** .460** .469** .432** .557** .494** .531** .544** .594** .564** .609** .515** .474** .544** 1.00    

IN67 .474** .443** .521** .481** .368** .424** .413** .497** .453** .434** .439** .499** .530** .504** .482** .523** .450** .666** .578** 1.00   

IN68 .455** .420** .512** .365** .339** .389** .406** .450** .505** .403** .382** .476** .490** .511** .428** .464** .377** .614** .544** .669** 1.00  

IN69 .508** .463** .438** .593** .499** .542** .559** .507** .537** .507** .507** .485** .504** .533** .574** .537** .491** .469** .554** .555** .520** 1.00 

หมายเหต ุ** หมายถึง p<0.01 , * หมายถึง p<0.05

110  



111 

 

  

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จ านวน 
22 ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ เป็นผู้ที่ท า
อะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ( IN59) และมีความเอาใจใส่ต่อ
หน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดี (IN61) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .741 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ มีความจริงใจ ไม่คิดคด ไม่โกหก และหลอกลวง ( IN52) และมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ (IN68) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .339  

โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตาราง
ที่ 18 – 21แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p< .01) และ .05 (p< .05) ทุกค่าแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ 
Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัด
ของมีจรรยาบรรณในการท างาน โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร โมเดลการวัดของการคิดเชิง
วิพากษ์ และโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ค่าสถิติ Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละ
โมเดลการวัด 

 

โมเดล Baertlett 
test of 

Sphericity 

p Kaiser-Mayer-OlkinTestof 
Sampling Adequacy (MSA) 

มีจรรยาบรรณในการท างาน 4643.850 .000 .918 
มีส่วนร่วมในองค์กร 7102.625 .000 .927 
มีการคิดเชิงวิพากษ ์ 11534.670 .000 .939 
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 11385.315 .000 .939 

 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน

น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ
4643.850, 7102.625, 11534.670 และ11385.315 ตามล าดับซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(p< .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .918 - 
.939 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ต่อไป 

ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมAmos เพื่อสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้จ านวน69ตัวบ่งช้ีตามโมเดลย่อยทั้ง4โมเดลมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. โมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการ

ท างาน (WIE) แสดงในตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัว
แปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบการมีจรรยาบรรณในการท างาน แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้าง
โมเดลการวัดของการมีจรรยาบรรณในการท างาน แสดงในภาพที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของ มีจรรยาบรรณในการ
ท างาน(WIE) 

 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e)   SE t 

WIE1 WI1 
WI2 
WI3 
WI4 

.885 

.972 
1.190 
1.000 

0.05 
0.06 
0.06 
- 

15.15** 
16.12** 
18.46** 
- 

0.40 
0.47 
0.56 
0.53 

0.09 
0.11 
0.15 
0.16 

0.21 
0.20 
0.20 
0.17 

WIE2 WI5 
WI6 
WI7 
WI8 

.937 

.820 

.963 
1.000 

0.06 
0.06 
0.05 
- 

14.51** 
13.49** 
16.23** 
- 

0.50 
0.36 
0.48 
0.50 

0.20 
0.02 
0.13 
0.20 

0.18 
0.24 
0.20 
0.20 

WIE3 WI9 
WI10 
WI11 
WI12 
WI13 
WI14 

1.303 
1.437 
1.297 
1.329 
1.008 
1.000 

0.08 
0.10 
0.09 
0.08 
0.07 
- 

14.71** 
14.35** 
13.05** 
15.27** 
14.20** 
- 

0.56 
0.52 
0.43 
0.48 
0.32 
0.35 

0.10 
0.08 
0.07 
0.08 
0.03 
0.04 

0.13 
0.18 
0.21 
0.18 
0.20 
0.18 

CMIN/DF=2.515,RMSEA=.047, GFI=.975, AGFI=.949, CFI=.983, NFI=.972 
**p<.01 

 
ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมี

จรรยาบรรณในการท างาน (WIE) 
 

องค์ประกอบย่อย WIE3 WIE2 WIE1 

WIE3 
WIE2 
WIE1 

1.00 
.904** 
.889** 

 
1.00 
.829** 

 
 
1.00 

**p<.01 
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จากตารางที่ 4.10– 4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดมีจรรยาบรรณในการท างาน ได้ดังภาพที่ 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 โมเดลการวัดมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic) 

จากตารางที่ 4.10 , 4.11 และภาพที่ 4.6ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดมีจรรยาบรรณในการท างานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.515 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.047 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.975 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.949 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.983 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน  (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.972 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ทุกค่า 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 14 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่.82 – 1.44 ซึ่งเกนิเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
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ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ WI1-WI4 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความรับผิดชอบ (WIE1) ตัวบ่งชี้ที่ WI5 – WI8เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการท างานเป็นทีม (WIE2) และตัวบ่งชี้ที่ WI9–WI14 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความเป็นมืออาชีพ (WIE3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยัง
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของการมีจรรยาบรรณใน
การท างานมีความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึง
สูงสุดตั้งแต่ 0.829 – 0.904 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดลซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้าง
สเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ส าหรับโมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน ได้สเกลองค์ประกอบ 3
ตัว ดังสมการ 
WIE1= (WI1+WI2+WI3+WI4) = (0.09+ 0.11+ 0.15+0.16) = 0.51 
WIE2 = (WI5+ (WI6 + WI7+WI8)=(0.20+ 0.02 +0.13+0.20) = 0.55 
WIE3 = (WI9+ WI10 + WI11+WI12+WI13+WI14) =(0.10+0.08+0.07+0.08+0.03+0.04)= 0.4 

2. โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) 

แสดงในตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในองค์กร แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดของการมีส่วน
ร่วมในองค์กร แสดงในภาพที่ 4.7 
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ตารางที่4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e)   SE t 

PAR1 
 

PA15 
PA16 
PA17 
PA18 

0.96 
1.03 
1.03 
1.00 

0.03 
0.03 
0.04 
- 

27.29** 
33.71** 
25.62** 
- 

0.72 
0.75 
0.68 
0.75 

0.18 
0.17 
0.14 
0.94 

0.10 
0.10 
0.14 
0.10 

PAR2 PA19 
PA20 
PA21 
PA22 

0.83 
0.80 
1.00 
1.00 

0.04 
0.04 
0.03 
- 

20.79** 
19.94** 
25.50** 
- 

0.62 
0.53 
0.74 
0.68 

0.23 
0.01 
0.24 
0.26 

0.12 
0.17 
0.11 
0.14 

PAR3 PA23 
PA24 
PA25 
PA26 

1.04 
1.04 
1.10 
1.00 

0.04 
0.05 
0.04 
- 

22.02** 
19.91** 
26.23** 
- 

0.73 
0.65 
0.71 
0.63 

0.25 
0.17 
0.19 
0.11 

0.13 
0.18 
0.15 
0.18 

CMIN/DF=2.323,RMSEA=.044, GFI=.987, AGFI=.958, CFI=.995, NFI=.992 
**p<.01 

 
ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีส่วน

ร่วมในองค์กร (PAR) 
 

องค์ประกอบย่อย PAR3 PAR2 PAR1 
PAR3 
PAR2 
PAR1 

1.000 
.778** 
.837** 

 
1.000 
.881** 

 
 

. 1.000 
**p<.01 
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จากตารางที่ 4.12– 4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) ได้ดังภาพที ่4.7 

 
ภาพที่ 4.7 โมเดลการวัดมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) 
 

 จากตารางที่ 4.12 , 4.13 และภาพที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดมีส่วนร่วมในองค์กรพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.323 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.044 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.975 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.958 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.995 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.992 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก
ค่า 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่  4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่.80 – 1.10 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
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ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ PA15- PA18 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการวางแผน (PAR1) ตัวบ่งชี้ที่ PA19 – PA22 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PAR2) และตัวบ่งชี้ที่ PA23 – PA26 เป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PAR3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมในองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 
0.778 – 0.881 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดลซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่าความ
คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้าง
สเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ส าหรับโมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร ได้สเกลองค์ประกอบ 3ตัว ดัง
สมการ 

PAR1 = (PA15+PA16+PA17+PA18) =(0.18+0.17+0.14+0.94) = 1.43 
PAR2 = (PA19+ PA20+ PA21+PA22)=(0.23+0.01+0.24+0.26) = 0.74 
PAR3 = (PA23+ PA24 + PA25+PA26) =(0.25+0.17+0.19+0.11) = 0.72 

 
3.โมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) 
แสดงในตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรใน
องค์ประกอบ มีการคิดเชิงวิพากษ์แสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลการวัดของมีการคิดเชิง
วิพากษ์ แสดงในภาพที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ 
(CRT) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอ
บ (FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e)   SE t 

CRT1 CR27 
CR28 
CR29 
CR30 
CR31 
CR32 

0.97 
1.05 
0.96 
0.94 
0.99 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
- 

22.30** 
22.07** 
23.64** 
21.72** 
28.27** 
- 

0.60 
0.68 
0.71 
0.67 
0.68 
0.57 

0.12 
0.18 
0.15 
0.22 
0.17 
0.00 

0.20 
0.16 
0.11 
0.13 
0.15 
0.23 

CRT2 CR33 
CR34 
CR35 
CR36 
CR37 

1.03 
1.14 
1.11 
1.00 
1.00 

0.04 
0.05 
0.05 
0.04 
- 

21.62** 
21.77** 
21.48** 
21.53** 
- 

0.60 
0.69 
0.59 
0.57 
0.63 

0.07 
0.21 
0.10 
0.09 
0.21 

0.13 
0.11 
0.16 
0.14 
0.11 

CRT3 CR38 
CR39 
CR40 
CR41 
CR42 
CR43 

0.99 
1.00 
1.04 
1.14 
0.93 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
- 

22.36** 
24.98** 
23.97** 
28.65** 
27.71** 
- 

0.59 
0.63 
0.70 
0.76 
0.56 
0.69 

0.07 
0.07 
0.18 
0.21 
-0.01 
0.17 

0.17 
0.14 
0.11 
0.10 
0.17 
0.11 

CRT4 CR44 
CR45 
CR46 
CR47 

1.03 
1.06 
.93 
1.00 
 

0.05 
0.04 
0.04 
- 
 

19.22** 
21.64** 
21.08** 
- 

0.59 
0.65 
0.58 
0.63 

0.23 
0.16 
0.15 
0.26 

 

0.15 
0.12 
0.12 
0.12 

 
CMIN/DF=2.750,RMSEA=.050, GFI=.952, AGFI=.919, CFI=.979, NFI=.968 
**p<.01 
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ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีการ

คิดเชิงวิพากษ์ (CRT) 
องค์ประกอบย่อย CRT4 CRT3 CRT2 CRT1 

CRT4 
CRT3 
CRT2 
CRT1 

1.000 
.711** 
.687** 
.588** 

 
1.000 
.858** 
768** 

 
 

1.000 
.711** 

 
 
 

1.000 
**p<.01 
 
จากตารางที่ 4.14 - 4.15 สามารถสร้างโมเดลการวัดมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) ได้ดังภาพที ่4.8 

 
ภาพที่ 4.8 โมเดลการวัดมีการคิดเชิงวิพากษ ์(Critical thinking) 
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จากตารางที่ 4.14 – 4.15 และภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดมีการคิดเชิงวิพากษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.750 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.050 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.952 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.919 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.979 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.968 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก
ค่า 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดของการคิดเชิงวิพากษ์ตามตารางที่ 4.14 และ
ภาพที่ 4.8 พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 21 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่.93 – 1.14 ซึ่ง
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้
เหล่านี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CR27- CR32 เป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความคิดสร้างสรรค์ (CRT1) ตัวบ่งชี้ที่ CR33 – CR37เป็นตัวบ่งชี้
ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยของการพิจารณาอย่างมีเหตุผล (CRT2) ตัวบ่งชี้ที่ CR38 – CR43 เป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีความกระตือรือร้น (CRT3) และตัวบ่งชี้ที่ CR44– CR47 เป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยของใจเปิดกว้าง (CRT4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 
0.588 – 0.858 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดลซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น าค่าความ
คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้าง
สเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ส าหรับโมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ ได้สเกลองค์ประกอบ 4ตัว ดัง
สมการ 

CRT1 = (CR27+CR28+CR29+CR30+CR31+CR32) = 
(0.02+0.18+0.15+0.22+0.17) = 0.74 
CRT2 = (CR33+ CR34 + CR35+CR36+CR37)= 
(0.07+0.21+0.10+0.09+0.21) = 0.68 
CRT3 = (CR38+ CR39 + CR40+CR41+CR42+CR43) =  
(0.07+0.07+0.18+0.21+0.01+0.17) = 0.71 
CRT4 = (CR44+CR45+CR46+CR47)= (0.23+0.16+0.15+0.26) = 0.80 
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3. โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม(Integrity) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม

(INT)แสดงในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัว
แปรในองค์ประกอบยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัด
ของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม แสดงในภาพที่ 4.9 
 

ตารางที่4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบ
ธรรม (INT) 

 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ ์
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e)   SE t 

INT1 IN48 
IN49 
IN50 
IN51 
IN52 
IN53 
IN54 

0.96 
1.08 
1.03 
1.10 
.98 
1.11 
1.00 

0.04 
0.05 
0.04 
0.05 
0.04 
0.04 

- 

21.04** 
21.81** 
21.79** 
21.55** 
21.12** 
24.19** 

- 

0.56 
0.60 
0.59 
0.58 
0.55 
0.62 
0.60 

0.13 
0.08 
0.10 
0.09 
0.07 
0.13 
0.08 

0.11 
0.13 
0.12 
0.13 
0.12 
0.12 
0.11 

INT2 IN55 
IN56 
IN57 
IN58 

0.87 
0.97 
0.89 
1.00 

0.87 
0.96 
0.88 

- 

19.62** 
22.72** 
21.76** 

- 

0.51 
0.65 
0.61 
0.62 

0.07 
0.20 
0.19 
0.17 

0.14 
0.09 
0.10 
0.12 

INT3 IN59 
IN60 
IN61 
IN62 
IN63 
IN64 

1.16 
1.42 
1.30 
1.25 
1.15 
1.00 

0.07 
0.09 
0.07 
0.08 
0.05 

- 

16.13** 
15.18** 
16.76** 
15.72** 
21.51** 

- 

0.55 
0.61 
0.62 
0.57 
0.55 
0.39 

0.42 
0.14 
0.08 
0.05 
0.12 
0.02 

0.11 
0.14 
0.11 
0.12 
0.11 
0.16 

INT4 IN65 
IN66 
IN67 
IN68 
IN69 

0.99 
1.00 
1.07 
1.02 
1.00 

0.05 
0.04 
0.05 
0.05 

- 

17.75** 
20.44** 
19.33** 
17.94** 

- 

0.51 
0.60 
0.53 
0.46 
0.57 

0.10 
0.14 
0.05 
0.03 
0.15 

0.15 
0.11 
0.16 
0.19 
0.12 

CMIN/DF=2.499,RMSEA=.046, GFI=.958, AGFI=.923, CFI=.982, NFI=.970 
**p<.01 
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ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบยึดมั่น  
ความถูกต้องชอบธรรม 

 

องค์ประกอบย่อย INT4 INT3 INT2 INT1 
INT4 
INT3 
INT2 
INT1 

1.000 
.942** 
.832** 
.835** 

 
1.000 
.870** 
.860** 

 
 

1.000 
.868** 

 
 
 

1.000 
**p<.01 
 
จากตารางที่ 4.16– 4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมได้ดังภาพที่ 4.9 

 
ภาพที่ 4.9 โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (Integrity) 
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จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.499 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.046 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่า
เท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มี
ค่าเท่ากับ 0.923 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 
0.982 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.970 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมตามตารางที่ 
4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 22 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.96 
– 1.42 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ IN48-IN54
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีสัจจะ (INT1) ตัวบ่งชี้ที่ IN55 – IN58 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยมีมโนธรรม (INT2) ตัวบ่งชี้ที่ IN59 – IN64 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความซื่อสัตย์ (INT3) และตัวบ่งชี้ที่ IN65– IN69 เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความโปร่งใส (INT4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถ
พิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม มีความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึง
สูงสุดตั้งแต่ 0.832 – 0.942 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อื่นในโมเดลซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้าง
สเกลองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครู ส าหรับโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ได้สเกลองค์ประกอบ 4
ตัว ดังสมการ 

INT1 = (IN48+IN49+IN50+IN51+IN52+IN53+IN54) 
=(0.13+0.08+0.10+0.09+0.07+0.13+0.08) = 0.68 
INT2 = (IN55+ IN56 + IN57+IN58)=(0.07+0.20+0.19+0.17) = 0.63 
INT3 = (IN59+ IN60 + IN61+IN62+IN63+IN64) 
=(0.42+0.14+0.08+0.05+0.12+0.02)= 0.83 
INT4 = (IN65+IN66+IN67+IN68+IN69)=(0.10+0.14+0.05+0.03+0.15)= 0.47 
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โดยภาพรวม จากตารางที่ 4.10 – 4.17 และภาพที่ 4.6–4.9 ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 4โมเดล พบว่า เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
นอกจากนี้ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูและผลการวิเคราะห์สามารถ
สร้างสเกลองค์ประกอบจ านวน 14 ตัว ได้ดังสมการ 

WIE1 = (WI1+WI2+WI3+WI4) = (0.09 + 0.11+ 0.15 + 0.16) = 0.51 
WIE2 = (WI5+ (WI6 + WI7+WI8) = (0.20 + 0.02 + 0.13+ 0.20) = 0.55 
WIE3 = (WI9+ WI10 + WI11+WI12+WI13+WI14) 
=(0.10+0.08+0.07+0.08+0.03+0.04) = 0.40 
PAR1= (PA15+PA16+PA17+PA18) = (0.18+0.17+0.14+0.94) = 1.43 
PAR2 = (PA19+ PA20+ PA21+PA22) = (0.23+0.01+0.24+0.26) = 0.74 
PAR3 = (PA23+ PA24 + PA25+PA26) = (0.25+0.17+0.19+0.11) = 0.72 
CRT1 = (CR27+CR28+CR29+CR30+CR31+CR32) = (0.02+0.18+0.15+0.22+0.17) 
= 0.74 
CRT2 = (CR33+ CR34 + CR35+CR36+CR37) =(0.07+0.21+0.10+0.09+0.21) = 
0.68 
CRT3 = (CR38+ CR39 + CR40+CR41+CR42+CR43) = (0.07+0.07+0.18+0.21+ 
0.01+0.17) = 0.71 
CRT4 = (CR44+CR45+CR46+CR47) =  
(0.23+0.16+0.15+0.26) = 0.80 
INT1 = (IN48+IN49+IN50+IN51+IN52+IN53+IN54) = 
(0.13+0.08+0.10+0.09+0.07+0.13+0.08) = 0.68 
INT2 = (IN55+ IN56 + IN57+IN58) = (0.07+0.20+0.19+0.17) = 0.63 
INT3 = (IN59+ IN60 + IN61+IN62+IN63+IN64) = 
(0.42+0.14+0.08+0.05+0.12+0.02) =0.83 
INT4 = (IN65+IN66+IN67+IN68+IN69) = (0.10+0.14+0.05+0.03+0.15) =0.47 

3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากจากองค์ประกอบย่อย 14 
องค์ประกอบ ซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้น 14ตัวดังกล่าวข้างบนและองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบได้แก่มีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) มีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) มีการคิดเชิงวิพากษ์
(CRT) ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้ง
เดียวดังแสดงโมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 โมเดลเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง14ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มี
ประโยชน์ที่จะน าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของBartlettเพื่อพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมท
ริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่า
ความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดย

WIE1 

WIE2 

WIE3 

PAR1 

PAR2 

PAR3 

CRT1 

CRT2 

CRT3 

CRT4 

INT1 

INT2 

INT3 

INT4 

WIE 

INT 

CRT 

PAR 

FOLL 

R1 

R2 

R3 

R4 



127 

 

  

พิจารณาที่การมีนัยส าคัญทางสถิติ(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, &Carlson, 2010)และ
วิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy)เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนพอเพียงใน
การวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO 
มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่า
น้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor analysis) ดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 
ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 14 ตัว 

 

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

จากตารางที่4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)
โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผน (PAR1) และมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ (PAR2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .787 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PAR3) และมีมโนธรรม (INT2) โดยมีค่า

ตัว
บ่งชี ้ WIE1 WIE2 WIE3 PAR1 PAR2 PAR3 CRT1 CRT2 CRT3 CRT4 INT1 INT2 INT3 INT4 
WIE1 1.000              
WIE2 .749** 1.000             
WIE3 .739** .740** 1.000            
PAR1 .556** .586** .581** 1.000           
PAR2 .616** .596** .619** .787** 1.000          
PAR3 .454** .508** .480** .745** .698** 1.000         
CRT1 .465** .498** .472** .700** .649** .763** 1.000        
CRT2 .522** .534** .585** .575** .619** .537** .627** 1.000       
CRT3 .499** .541** .560** .641** .666** .624** .697** .754** 1.000      
CRT4 .516** .520** .592** .525** .542** .464** .518** .637** .635** 1.000     
INT1 .591** .572** .641** .545** .572** .379** .446** .567** .577** .651** 1.000    
INT2 .510** .472** .563** .426** .535** .314** .367** .543** .510** .585** .755** 1.000   
INT3 .597** .611** .650** .603** .675** .456** .475** .614** .625** .653** .779** .752** 1.000  
INT4 .499** .550** .572** .583** .645** .543** .544** .637** .672** .674** .714** .671** .782** 1.000 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .314 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาความเพียงพอ
ของข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 4.19 

ตารางที่4.19 ค่าสถิติ Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของโมเดล
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 

 

โมเดล 
Baertlett test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Mayer-Olkin 
(KMO)Testof 

Sampling Adequacy 
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มี
ประสทิธิผลส าหรับคร ู

8593.516 .000 .945 

 

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ ซึ่ง8593.516 มีค่าความน่าจะเป็นน้อยกวา่ .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ส่วนค่า KMO มี
ค่าเท่ากับ .945 แสดงว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOSเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 

ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับคร ู

 

องค์ประกอบ เมทริกซ์น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ 

(R2) 

สัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาดเคลื่อน
ของตัวบ่งชี้ (e) 

  SE t 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 

องค์ประกอบย่อยมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) 

WIE1 1.08 0.03 28.44** 0.72 0.22 1.58 
WIE2 0.85 0.03 28.83** 0.74 0.32 0.87 
WIE3 1.00 - - 0.75 0.27 1.15 

องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วมกับองค์กร (PAR) 
PAR1 1.04 0.03 27.46** 0.74 0.24 1.37 
PAR2 1.05 0.04 24.06** 0.82 0.39 0.83 
PAR3 1.00 - - 0.59 0.20 2.52 
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จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู ดังภาพที่ 4.11 

 

องค์ประกอบย่อยมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) 
CRT1 1.81 0.09 19.24** 0.59 0.11 4.76 
CRT2 1.87 0.06 20.83** 0.67 0.10 1.92 
CRT3 1.85 0.08 21.77** 0.74 0.14 2.53 
CRT4 1.00 - - 0.56 0.14 1.63 

องค์ประกอบย่อยยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) 
INT1 1.34 0.04 28.10** 0.71 0.13 2.61 
INT2 0.74 0.02 25.95** 0.64 0.19 1.12 
INT3 1.22 0.03 32.81** 0.85 0.36 0.96 
INT4 1.00 - - 0.72 0.16 1.41 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
WIE 0.94 0.04 19.93** 0.78 0.02 0.93 
PAR 1.01 0.05 18.45** 0.83 -0.09 0.68 
CRT 0.79 0.03 22.03** 0.81 0.07 0.35 
INT 1.00 - - 0.73 0.19 0.81 

CMIN/DF=2.499,RMSEA=.046, GFI=.958, AGFI=.923, CFI=.982, NFI=.970 
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ภาพที่ 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ต ามที่มี

ประสิทธิผลส าหรับครู 

จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 1.682 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่า
เท่ากับ 0.988 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มี
ค่าเท่ากับ 0.964 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 
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0.997 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.993 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.79 – 1.01 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีส่วน
ร่วมในองค์กร (PAR) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00มีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.94 และมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู เกิดจากองค์ประกอบมีส่วนร่วมกับองค์กร ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม มีจรรยาบรรณในการท างานและมีการคิดเชิงวิพากษ์ตามล าดับ 

เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบผู้วิจัยจึงได้น าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครู ทั้ง 4 องค์ประกอบมาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 
แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสองค่านี้ให้ความหมายในท านองเดียวกัน (เพชรมณี
วิริยะสืบพงศ,์ 2545) ดังสมการ 

FOLL= 0.79(CRT)+0.94(WIE)+1.00(INT)+1.01(PAR) 

3.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์

ข้อที่ 3 คือผลการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า factor loading ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011)  และ 2) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี (Tacq,1997) รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 

ตารางที่ 4.21 น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ
ตัวบ่งช้ี 

 

ภาวะผู้
ตามที่มี

ประสิทธิผล
ส าหรบัคร ู

 
องค์ประกอบหลัก 

 
  

 
องค์ประกอบย่อย 

 
  

 
ตัวบ่งชี ้

 
  

ภาวะผู้ตาม 
ที่มี
ประสิทธิผล
ส าหรับคร ู

มีจรรยาบรรณใน
การท างาน 

0.94 มีความรับผิดชอบ
(WIE1) 

1.08 WI1 0.89 
WI2 0.97 
WI3 1.19 
WI4 1.00 

การท างานเป็นทีม
(WIE2) 

0.85 WI5 0.94 
WI6 0.82 
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ภาวะผู้
ตามที่มี

ประสิทธิผล
ส าหรบัคร ู

 
องค์ประกอบหลัก 

 
  

 
องค์ประกอบย่อย 

 
  

 
ตัวบ่งชี ้

 
  

WI7 0.96 
WI8 1.00 

มีความเป็นมือ
อาชีพ(WIE3) 

1.00 WI9 1.30 
WI10 1.44 
WI11 1.30 
WI12 1.33 
WI13 1.01 
WI14 1.00 

มีส่วนร่วมในองค์กร
(PAR) 

1.01 มีส่ วนร่ วมในการ
วางแผน(PA1) 

1.04 PA15 0.96 
PA15 1.03 
PA17 1.03 
PA18 1.00 

มีส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบัติ(PAR2) 

1.05 PA19 0.83 
PA20 0.80 
PA21 1.00 
PA22 1.00 

มีส่ วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ(PAR3) 

1.00 PA23 1.04 
PA24 1.04 
PA25 1.10 
PA26 1.00 

มีการคิดเชิงวิพากษ์
(CRT) 

0.79 มีความคิด
สร้างสรรค์(CRT1) 

1.81 CR27 0.97 
CR28 1.05 
CR29 0.96 
CR30 0.94 
CR31 0.99 
CR32 1.00 

การพิจารณาอย่างมี
เหตุผล(CRT2) 

1.87 CR33 1.03 
CR34 1.14 
CR35 1.11 
CR36 1.00 
CR37 1.00 
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ภาวะผู้
ตามที่มี

ประสิทธิผล
ส าหรบัคร ู

 
องค์ประกอบหลัก 

 
  

 
องค์ประกอบย่อย 

 
  

 
ตัวบ่งชี ้

 
  

มีความกระตือรือร้น
(CRT3) 

1.85 CR38 0.99 
CR39 1.00 
CR40 1.04 
CR41 1.14 
CR42 0.93 
CR43 1.00 

ใจเปิดกว้าง(CRT4) 1.00 CR44 1.03 
CR45 1.06 
CR46 0.93 
CR47 1.00 

ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม(INT) 

1.00 มีสัจจะ(IN1) 1.34 IN48 0.96 
IN49 1.08 
IN50 1.03 
IN51 1.10 
IN52 0.98 
IN53 1.11 
IN54 1.00 

มีมโนธรรม(IN2) 0.74 IN55 0.87 
IN56 0.97 
IN57 0.89 
IN58 1.00 

มีความซื่อสัตย(์IN3) 1.22 IN59 1.16 
IN60 1.42 
IN61 1.30 
IN62 1.25 
IN63 1.15 
IN64 1.00 

มีความโปร่งใส(IN4) 1.00 IN65 0.99 
IN66 1.00 
IN67 1.07 
IN68 1.02 
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ภาวะผู้
ตามที่มี

ประสิทธิผล
ส าหรบัคร ู

 
องค์ประกอบหลัก 

 
  

 
องค์ประกอบย่อย 

 
  

 
ตัวบ่งชี ้

 
  

IN69 1.00 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก
ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าบวก มีค่าตั้งแต่ 0.79 – 1.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.01 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 มีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 และมีการคิด
เชิงวิพากษ์ (CRT) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
โดยแยกแต่ละองค์ประกอบหลัก ได้ดังนี้ 

1.องค์ประกอบหลักการมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อยน้ าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าต้ังแต่ .85 – 1.08 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความรับผิดชอบ (WIE1) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.08 มีความเป็นมืออาชีพ (WIE3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ1.00 และ
การท างานเป็นทีม (WIE2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .85 

2. องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 1.05 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PAR2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.05 มีส่วนร่วมในการวางแผน (PAR1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.04 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PAR3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

3. องค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 1.87 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การพิจารณาอย่างมีเหตุผล (CRT2) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.87 มีความกระตือรือร้น (CRT3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.85 มีความคิดสร้างสรรค์ (CRT1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.81 และใจเปิดกว้าง (CRT4) มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

4. องค์ประกอบหลักการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) ประกอบด้วย 4องค์ประกอบ
ย่อยน้ าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าต้ังแต ่0.74- 1.34 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีสัจจะ (INT1) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.34 มีความซื่อสัตย์ (INT3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.22 มีความโปร่งใส (INT4) มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเทา่กับ 1.00 และมีมโนธรรม (INT2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ0.74 
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จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ในระดับตัวบ่งชี้ของ
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล ส าหรับครู ทั้ง 69 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.82 – 1.44 และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือเป็นผู้มีใจรักใน
การศึกษาค้นคว้าไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.44 ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพื่อบรรลุผลตามที่ตั้งไว้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82  

สรุป 

โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง
ใน 4 โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 

ตารางที่ 4.22 ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด4
โมเดลและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

โมเดลการวัด 
 

CMIN 
เกณฑ์ 

1-3 หรือ
น้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑ์ 
ต่ ากว่า 
0.05 

GFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

CFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

NFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

มีจรรยาบรรณในการท างาน(WIE) 2.515 .047 .975 .949 .983 .972 
มีส่วนร่วมในองค์กร(PAR) 2.323 .044 .987 .958 .995 .992 
มีการคิดเชิงวิพากษ์(CRT) 2.750 .050 .952 .919 .979 .968 
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม(INT) 2.499 .046 .958 .923 .982 .970 
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล (FOLL) 1.682 .031 .988 .964 .997 .993 
 

รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และแสดงให้เห็น
ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น ซึ่งประกอบด้วย4องค์ประกอบหลัก 14องค์ประกอบย่อย และ 69 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัด
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่างๆ ได้ เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือ
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พัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น 
การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) การวิจัยและพัฒนา (research 
and development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)
เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนถิ่นเพื่อก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้
เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และการ
ประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการน าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น ซึ่งประกอบด้วย4องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 69 ตัว
บ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร เพื่อให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการน าไปใช้ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดเชิงบริหารเฉพาะในระดับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังภาพที่ 
4.12 

 

 
ภาพที่ 4.12 กรอบแนวคิดเชิงบริหารโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี   

ประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่น 

 
มีจรรยาบรรณในการท างาน 

                - มีความรับผิดชอบ 

                - มีการท างานเป็นทีม 

                - มีความเป็นมืออาชีพ 
 

 
มีส่วนร่วมในองค์กร 

         - มีส่วนร่วมในการวางแผน 

      - มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

        - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

 
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

             - มีสัจจะ 

             - มีมโนธรรม 

             - มีความซื่อสัตย ์

             - มีความโปร่งใส 
 

 

มีการคิดเชิงวิพากษ ์

                 - มีความคิดสร้างสรรค์ 

                 - พิจารณาอย่างมีเหตุผล 

                 - มีความกระตือรือร้น 

                 - ใจเปิดกว้าง 
 

ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) สร้างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์(empirical definition)ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปร
ย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แต่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 
2)ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) 
ตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี  

ประชากร (population) คือ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ จ านวน
31,026 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ านวน
พารามิเตอร์ 20:1 ซึ่งจ านวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจ านวน5 ตัว ตัวแปรสังเกตจ านวน 14
ตัว และจ านวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น รวมทั้งหมด 37 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 740 
คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาด
โรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 
(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบ
หลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อค าถาม 69 ข้อ  

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละเพื่อให้
ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพื่อการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อ
พิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ (5) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจ านวนพอเพียงในการ
วิเคราะห์หรือไม่ และ (6)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อหา
ค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 1 – 3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: 
GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) (5) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(normed fit index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน700 คนซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และ เพศชาย จ านวน229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 

เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 31 – 40ปี มากที่สุด จ านวน250 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 
รองลงมา คือ อายุ 41 – 50ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 อายุ 51 – 60 ปีจ านวน168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 14.14 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 403 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.6 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5ระดับ
ต่ ากว่าปริญญาจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.3 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า ส่วนใหญ่ 21 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 211 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ มี
ประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70มีประสบการณ์ 6-10 ปีจ านวน 171 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.4และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 133 คน คิดเปน็ร้อยละ 19.0ตามล าดับ 

ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อดังนี ้
5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จ านวน 69
ตัว เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20%มีผลการวิจัย ดังน้ี  

องค์ประกอบหลักการมีจรรยาบรรณในการท างานซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3
องค์ประกอบคือ มีความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม และมีความเป็นมืออาชีพ มีตัวบ่งชี้รวม14 ตัวบ่งชี้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.32 - 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง11.30 – 15.52 

องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมในองค์กรซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย3องค์ประกอบคือ มีส่วน
ร่วมในการวางแผนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวม 12 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.09 – 4.47 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.75 -17.80 

องค์ประกอบหลักการมีการคิดเชิงวิพากษ์  ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 
องค์ประกอบ คือมีความคิดสร้างสรรค์ การพิจารณาอย่างมีเหตุผล มีความกระตือรือร้นและใจเปิดกว้าง รวม 
21 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 – 4.48 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง12.32 - 18.36 

องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4
องค์ประกอบ คือ มีสัจจะ มีมโนธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใส รวม 22 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.35 – 4.58และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง10.85 -13.79 

โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 69 ตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.09- 
4.60และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.85 – 18.36ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม 
สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัวเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
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5.1.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1 
– 3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: 
GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) (5) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(normed fit index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการวัดที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

โมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.223 – 0.606 

โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR)พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.414 – 0.803 

โมเดลการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.260 – 0.770 

โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ( INT) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.339 – 0.741 

โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับ
ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 

2. ค่าสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ของ Baertlet tพบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 4643.850, 7102.625, 11534.670 และ
11385.315 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01)  

3. ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อวัดความเพียงพอของตัวอย่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ โมเดลการวัดของมีจรรยาบรรณในการท างาน โมเดลการวัดของมี
ส่วนร่วมในองค์กร โมเดลการวัดของการคิดเชิงวิพากษ์ และโมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .918 - .939 แสดงให้เห็นว่า จ านวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (first order confirmatory factor analysis) 
เพื่อหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ โมเดลการวัด ของมี
จรรยาบรรณในการท างาน โมเดลการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร โมเดลการวัดของการคิดเชิงวิพากษ์ และ
โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

โมเดลการวัดมีจรรยาบรรณในการท างานพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.515 ค่าความคลาด
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เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.047 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.975 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.949 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.983 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.972 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า 

โมเดลการวัดมีส่วนร่วมในองค์กรพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.323 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.044 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.975 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.995 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.992 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า 

โมเดลการวัดมีการคิดเชิงวิพากษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.750 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.050 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.952 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.919 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.979 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.968 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า 

โมเดลการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 2.499 ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.046 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.923 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.982 และ ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.970 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า 

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 4องค์ประกอบ คือ มี
จรรยาบรรณในการท างาน มีส่วนร่วมในองค์กร การคิดเชิงวิพากษ์ และยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลการวิเคราะห์สามารถน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบได้จ านวน 14 ตัว ดัง
สมการ 

WIE1 = (WI1+WI2+WI3+WI4)= (0.09 + 0.11+ 0.15 + 0.16) = 0.51 
WIE2 = (WI5+ (WI6 + WI7+WI8) = (0.20 + 0.02 + 0.13+ 0.20) = 0.55 
WIE3=(WI9+ WI10 + WI11+WI12+WI13+WI14)= 
(0.10+0.08+0.07+0.08+0.03+0.04) = 0.40 
PAR1 = (PA15+PA16+PA17+PA18) = (0.18+0.17+0.14+0.94) = 1.43 
PAR2 = (PA19+ PA20+ PA21+PA22) = (0.23+0.01+0.24+0.26) = 0.74 
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PAR3 = (PA23+ PA24 + PA25+PA26) = (0.25+0.17+0.19+0.11) = 0.72 
CRT1 = (CR27+CR28+CR29+CR30+CR31+CR32) = (0.02+0.18+0.15+0.22+0.17) = 0.74 
CRT2 = (CR33+ CR34 + CR35+CR36+CR37)= (0.07+0.21+0.10+0.09+0.21) = 0.68 
CRT3 = (CR38+ CR39 + CR40+CR41+CR42+CR43) = (0.07+0.07+0.18+0.21+-0.01+0.17) 
= 0.71 
CRT4 = (CR44+CR45+CR46+CR47) = (0.23+0.16+0.15+0.26) = 0.80 
INT1 = (IN48+IN49+IN50+IN51+IN52+IN53+IN54)= 
(0.13+0.08+0.10+0.09+0.07+0.13+0.08) = 0.68 
INT2 = (IN55+ IN56 + IN57+IN58)= (0.07+0.20+0.19+0.17) = 0.63 
INT3 = (IN59+ IN60 + IN61+IN62+IN63+IN64)= (0.42+0.14+0.08+0.05+0.12+0.02) =0.83 
INT4 = (IN65+IN66+IN67+IN68+IN69) = (0.10+0.14+0.05+0.03+0.15) =0.47 
5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory factor 

analysis) เพื่อหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 
จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการการวัดของมีจรรยาบรรณใน

การท างาน (WIE) มี 3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการการวัดของมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย โมเดลการการวัดของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) มี 4 องค์ประกอบย่อย และโมเดลการการวัดของยึดมั่น
ความถูกต้องชอบธรรม (INT) มี 4 องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นโมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล (FOLL) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดลการวัด
พบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสองต่อไป ดังนี้ (1) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 14 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.314 – 0.787 (2) 
ค่าสถิติของ Baertlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 8593.156 ซึ่งมีค่าความ
น่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) และ (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-
ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.945 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าเท่ากับ 1.682 
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ค่าเท่ากับ 0.988 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.964 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) ค่าเท่ากับ 0.997 และ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) ค่าเท่ากับ 0.993 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่าและ
จากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 
0.79– 1.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เมื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่
มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้
ความหมายในท านองเดียวกันได้ ดังสมการ 
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FOLL = 0.79 (CRT) + 0.94 (WIE) + 1.00 (INT) + 1.01 (PAR) 

5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของ

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบย่อยเท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับ
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. องค์ประกอบหลักทั้งสี่องค์ประกอบของภาวะผู้ตามของครูที่มีประสิทธิผล (FOLL) มีค่า factor 
loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.79 – 1.01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามาก
ไปหาน้อย คือ มีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (INT) มีจรรยาบรรณในการท างาน 
(WIE) และมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.01, 1.00, 0.94, และ 0.79 
ตามล าดับ 

2. องค์ประกอบย่อยทั้งสามขององค์ประกอบหลักมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) มีค่า factor 
loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .85 – 1.08 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามากไปหา
น้อยคือ มีความรับผิดชอบ (WIE1) มีความเป็นมืออาชีพ (WIE3) และการท างานเป็นทีม (WIE2) โดยมีค่า 
Factor Loading เท่ากับ 1.08, 1.00,และ 0.85 ตามล าดับ 

3. องค์ประกอบย่อยทั้งสามขององค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กร (PAR) มีค่า factor loading 
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 1.05 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อยคือ 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PAR2) มีส่วนร่วมในการวางแผน (PAR1)และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PAR3) โดยมี
ค่า Factor Loading เท่ากับ 1.05, 1.04, และ 1.00 ตามล าดับ 

4. องค์ประกอบย่อยทั้งสี่ขององค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากษ์ มีค่า factor loading เป็นบวก 
มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 1.87 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อยคือ การ
พิจารณาอย่างมีเหตุผล (CRT2) มีความกระตือรือร้น (CRT3) มีความคิดสร้างสรรค์ (CRT1) มีและใจเปิดกว้าง 
(CRT4) โดยมีค่า Factor Loading เท่ากับ 1.87, 1.85, 1.81 และ 1.00 ตามล าดับ 

5. องค์ประกอบย่อยทั้งสี่ขององค์ประกอบหลักการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ( INT) มีค่า factor 
loading เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .74- 1.34 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่ามากไปหา
น้อยคือ มีสัจจะ ( INT1) มีความซื่อสัตย์ ( INT3) มีความโปร่งใส ( INT4) และมีมโนธรรม ( INT2) โดยมีค่า 
Factor Loading เท่ากับ 1.34, 1.22, 1.00 และ 0.74 ตามล าดบั 

นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 69ตัว มีค่าเป็นบวก 
มีค่าตั้งแต่ 0.82 – 1.44 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ เป็นผู้มีใจรักในการศึกษาค้นคว้าไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.44 ตัว
บ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเพื่อบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 

โดยสรุป ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก 
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู ซึ่งประกอบด้วย4 องค์ประกอบหลัก 
14 องค์ประกอบย่อย และ 69 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูได้อย่างมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น น าเสนอโมเดล
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ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Model) แสดงดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับแก้แล้ว 
 
 

มีความรับผิดชอบ 

การท างานเป็นทีม 

มีความเป็นมืออาชีพ 

มีส่วนร่วมในการวางแผน 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์ 

การพิจารณาอย่างมีเหตุผล 

มีความกระตือรือร้น 

ใจเปิดกว้าง 

มีสัจจะ 

มีมโนธรรม 

มีความซื่อสัตย์ 

มีความโปร่งใส 

มีจรรยาบรรณ
ในการท างาน 

ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล 

0.78 

0.73 

0.81 

0.83 

 0.72 

0.74 

0.75 

0.74 

0.8

0.59 

0.59 

0.67 

0.74 

0.56 

0.71 

0.6

0.72 

0.85 

มีส่วนร่วมใน
องค์กร 

มีการคิดเชิง
วิพากษ์ 

ยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรม 

1.00 

0.80 

1.02 

0.94 

1.08 

0.85 

1.00 

1.04 

1.00 

1.00 

1.82 

1.86 

1.85 

1.00 

1.00 

1.22 

0.75 

1.34 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยนี้ มีประเด็นส าหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ

สมมุติฐานการวิจัย ดังนี ้
5.2.1 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 

จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวบ่งชี้ 69 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.09- 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายอยู่ระหว่าง 10.85 – 18.36 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% นั้น 
อาจเนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยนี้ เป็นวิธีที่ใช้นิยามเชิง
ประจักษ์ (empirical definition) ที่มีการก าหนดโมเดลโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับ ตาม
ทัศนะของนงลักษณ์วิรัชชัย (2545) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องมีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยอย่างหนักแน่น ท าให้ผู้วิจัย
ต้องศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งอย่างเป็นเหตุผลต่อกัน มีการสรุปผลด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ เพื่อให้การก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้มีความ
ถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่น ามาอ้างอิงนอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงข้อแนะน าที่ว่า การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่
ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2558) และข้อแนะน าที่ว่า การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้จะต้องค านึงถึงความตรง (validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) นอกจากนั้น ในการวิจัยผู้วิจัยได้ค านึงถึงความมีคุณภาพของการด าเนินการวิจัยตาม
หลักการ Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger and Lee (2000) ทั้งในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างรวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการจึงท าให้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ทั้ง 69 ตัวมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัวดังกล่าว 

5.2.2ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งโมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการการวัด
ของมีจรรยาบรรณในการท างาน (WIE) โมเดลการการวัดของมีส่วนร่วมกับองค์กร (PAR) โมเดลการการวัด
ของมีการคิดเชิงวิพากษ์ (CRT) และโมเดลการการวัดของยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ( INT) โมเดลที่
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการวัดของภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล (FOLL) นั้น 
ผู้วิจัยมีเหตุผลที่น ามาอธิบายใน 2 แง่มุม ดังนี ้

1. ในแง่มุมที่มองจากทฤษฏีและงานวิจัยที่น ามาสร้างโมเดล ว่าเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจเนื่องจากความเป็นสากล
(universal) ของทฤษฏีและงานวิจัย ที่ไม่ว่าทฤษฎีหรืองานวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นจากแหล่งใดในโลก แต่ได้มีการแผ่
กระจายไปได้ในทุกประเทศ ตามกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์ (globalization) ตามทัศนะของ Scholte 
(2005) ที่ให้ทัศนะว่าโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของสิ่งที่กระจายไปทั่วโลก เป็นกระบวนการของการแพร่ขยายสิ่ง
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการกระจายข้อมูลข่าวสารจากประชากรในพื้นที่หนึ่งไปสู่ประชากรใน
พื้นที่อื่นๆ ของโลก และทัศนะของ นฤมล รอดเนียม (2550) ที่ให้ทัศนะว่า กระแสของโลกาภิวัตน์พยายามที่
จะเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งทางด้านความคิด มุมมอง และการกระท า ซึ่งย่อมมีผลกร ะทบต่อการ
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เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย อย่างไร้พรมแดนและกระทบกระเทือนไปทุกกิจการไม่เว้นแม้ด้านการจัดการศึกษา 

นอกจากนั้น อาจเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล (digital technology) หรือ
อินเทอร์เน็ต (internet) ที่ท าให้ทฤษฎีและงานวิจัยจากที่หนึ่งกระจายไปสู่อีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางขึ้น ดังทัศนะของ Canton (2551) ที่ได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกที่อาจเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2025 - 2030 
ที่คนทั่วไปอาจคาดไม่ถึงหรือคิดว่าเปน็ไปไม่ได้แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คน
จะสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่และจะมีการศึกษาทางออนไลน์ที่มีคุณภาพส าหรับทุกคนกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันเกือบทุกอย่างจะกระท าบนอินเตอร์เน็ตทั้งหมดและตามทัศนะของ Friedman (2005 อ้างถึง
ในอารีย ์นัยพินิจ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2553) ที่กล่าวว่าการที่โลกแบนราบเป็นระนาบเดียวกัน
ซึ่งเกิดจากพลัง 10 ประการซึ่ง1ใน10 นั้นคือ พลังแห่งการเชื่อมต่อโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่
เริ่มต้นพลิกผันชีวิตคนทั้งโลกด้วยการก าเนิดของ Nescap Nevigatorด้วยการท าให้คนทั้งโลกสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันได้และมีการสร้างเวิลด์ไวด์เว็บครั้งแรกในปี ค.ศ.1991 และเนสแค็ป เป็นตัวปลุกให้
อินเทอร์เน็ตมีชีวิตและยังท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

นอกจากนั้นอาจพิจารณาจากหลักการเผยแพร่นวัตกรรม (innovation diffusion) ตามทัศนะของ 
Roger (1995) ซึ่งเป็นบุคคลที่คิดค้นและได้พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation Theory) ที่เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของ
สิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้ สิ่งใหม่ๆ นี้คือนวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ 
ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆและทัศนะของ Mackenzie (1996) ได้กล่าว ว่า 
Technologies… may be best because they have triumphed, rather than triumphing because 
they are best ซึ่งหมายความว่า เทคโนโลยีที่ดีเลิศนั้นอาจเป็นเพราะมันชนะใจผู้คนให้ยอมรับมันมาใช้
มากกว่าการที่คนยอมรับมันมาใช้ด้วยเหตุผลเพราะมันเป็นสิ่งดีเลิศ 

จากทัศนะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ทัศนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล (digital 
technology) หรืออินเทอร์เน็ต (internet) และทัศนะเกี่ยวกับการเผยแพร่นวัตกรรม(innovation diffusion) 
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้ทฤษฎีและงานวิจัยที่น ามาพัฒนาเป็นโมเดลมีความสอดคล้องกับการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมเชิงประจักษ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

2. ในแง่มุมย้อนกลับไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ว่าได้รับการพัฒนาให้มีการแสดงออกหรือเกิด
พฤติกรรมภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลในทิศทางเดียวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ดังเห็นได้จาก
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนที่
ต้องเร่งปฏิรูปใน 4 ประการได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) นอกจากนั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้
กล่าวถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 6เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพโดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา 
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และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทา และยังเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมวด 7 ที่ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมให้มี
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้สถาบันที่พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ า
อย่างต่อเนื่อง (ทรงเดช สอนใจ, 2016) และเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 80 ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551)  

นอกจากนั้น ยังเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูของประเทศไทยที่ก าหนดโดย
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ส านักมาตรฐานวิชาชีพส านักงานเลขาธิการคุรุสภาสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ท าการสังเคราะห์พบว่ามีสมรรถนะ 16 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
ความรู้ 2) ด้านการสื่อสาร 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 7) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 8) ด้านการวัดและการประเมินผล 9) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 10) ด้านจิตวิทยา
ส าหรับครู 11) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 12) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 13)
ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 14) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 15) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน 16) ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 

ซึ่งการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ
ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีส่วนเสริมสร้างให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยนี้มีคุณลักษณะภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลที่สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยน้ีเช่นกัน  

จากเหตุผลที่ได้อธิบายในแง่มุมแรก แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู 
ควรค านึงถึงการน าเอาทฤษฎี หรือผลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆทั่วโลกมาใช้เป็นแนวทางด้วย อย่างมีการ
สังเคราะห์หรืออย่างมีการบูรนาการไม่จ ากัดหรือมองแคบในบริบทหรือสังคมของตนเอง ตามทัศนะของ 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559) ที่กล่าวว่าการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาเรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะกับตนเอง สังคม และตาม
สถานการณ ์

จากเหตุผลที่อธิบายในแง่มุมที่สอง ว่าการปฏิบัติจริงในบริบททางการศึกษาไทยหรือสังคมไทยมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้ตามให้กับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ได้ยึดทฤษฏีเป็นแนวทางตามหลักความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ปฏิบัติกับทฤษฎี ว่าเป็นดั่งสายธารที่เอื้อต่อกันไม่แยกจากกัน การปฏิบัติต้องค านึงถึงทฤษฎี ผลงานวิจัย และ
ทัศนะของนักวิชาการเป็นแนวทางด้วย ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) และตามทัศนะของ ศิริอร 
สินธุและ เรณูพุกบุญมี (2541) ที่กล่าวว่าการสร้างงานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปใช้เป็นกระบวนการที่มี
ความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความแข็งแกร่งและความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยนี้ จะเป็นโมเดลที่มี
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ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับ
สถานศึกษา และระดับหน่วยงานต้นสังกัดสูงขึ้นไป ในการที่จะก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามโมเดลที่
ได้จากการวิจัยนี ้

5.2.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดอาจเนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่อภิปรายในเรื่อง
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ข้างบนที่ว่า องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย ได้รับ
การศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคัดสรรไว้ในโมเดลอย่าง
ค านึงถึงความตรง (validity) ของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุกขั้นตอนตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ
(2558) ที่กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยาม
เชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้หรือสาระหลักจะต้องค านึงถึงความตรง (validity) ของเนื้อหาเป็นส าคัญ ทั้งใน
ขั้นตอนการก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดเป็นตัวบ่งชี้  

จากผลการวิจัย ทั้งในกรณีการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และกรณีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ที่พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 69 ตัวบ่งชี้ นี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงวิชาการและการน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความเชื่อมั่นในความตรงเชิงโครงสร้างและอย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่างๆ ได้ 
เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถน าไปเป็นแหล่ง
อ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจัย
ประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) การวิจัยและ
พัฒนา (research and development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action 
research)เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การสามารถ
น าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่สามารถน าไปใช้ได้
กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือ
สร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่นเพื่อก าหนดจุดเด่นจุด
ด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการน าไปใช้ในการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยขอก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการน าไปใช้เพื่อการ
พัฒนาภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงบริหาร (administrative 
guidelines) ไม่ใช่เชิงสถิติ เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ ดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัย
ต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี ้

5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรส่งเสริมให้น าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
งานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการติดตาม การประเมินผลหรือการพัฒนาภาวะผู้ตามให้เกิด
ขึ้นกับครูในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับตัว
บ่งชี้ โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น ควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังเช่น 
1) ในระดับองค์ประกอบหลัก ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบหลักการมีจรรยาบรรณในการท างาน มีส่วน
ร่วมในองค์กร มีการคิดเชิงวิพากษ์และยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม ตามล าดับ 2) องค์ประกอบหลักการมี
จรรยาบรรณในการท างานควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีความรับผิดชอบการท างานเป็นทีมและมี
ความเป็นมืออาชีพตามล าดับ 3) องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กรควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อย
มีส่วนร่วมในการวางแผนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามล าดับ 4) องค์ประกอบหลัก
มีการคิดเชิงวิพากษ์ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีความคิดสร้างสรรค์การพิจารณาอย่างมีเหตุผลมี
ความกระตือรือร้นและใจเปิดกว้างตามล าดับ 5) องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบย่อยมีสัจจะมีมโนธรรมมีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสตามล าดับเป็นต้น 

 
มีจรรยาบรรณในการท างาน 

                - มีความรับผิดชอบ 

                - มีการท างานเป็นทีม 

                - มีความเป็นมืออาชีพ 
 

 
มีส่วนร่วมในองค์กร 

         - มีส่วนร่วมในการวางแผน 

      - มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

        - มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

 
ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

             - มีสัจจะ 

             - มีมโนธรรม 

             - มีความซื่อสัตย ์

             - มีความโปร่งใส 
 

 

มีการคิดเชิงวิพากษ ์

                 - มีความคิดสร้างสรรค์ 

                 - พิจารณาอย่างมีเหตุผล 

                 - มีความกระตือรือร้น 

                 - ใจเปิดกว้าง 
 

ภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ น าตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูที่ได้จาก
การวิจัยนี้ ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัด หรือใช้
เป็นเกณฑ์ประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้
ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู หรือใช้ในการก าหนดตัวบ่งชี้มาตรฐานส าหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะสายผู้สอน หรือใช้เป็นกรอบในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

5.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
และทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรท าวิจัยพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) เพื่อศึกษา
ต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในเชิงวิชาการ ให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล ทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม  

2) ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development) หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้
เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล อัน
จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 

3) ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (grounded theory study) เพื่อให้ได้โมเดลที่เป็น
ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณนี้ 

4) ควรมีการท าวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ส าหรับครูในสังกัดอื่นๆ เช่น สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน สังกัดอาชีวศึกษา ตลอดจนอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

5) ควรท าวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับ
ครูที่ก าหนดใช้องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย หรือตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยนี้พบว่ายังมีอีกมาก โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่มีการค้นพบใหม่ๆแต่มีความถี่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
โอกาสได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูขึ้นมาใหม่ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
  

  

 

แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบตัิการ 

ส าหรบัผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค าชี้แจง 

1) ขอความกรณุาท่านให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ภาษาของข้อค าถามว่าสามารถใช้สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 

2) ขอความกรณุาท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามในตาราง (คอลัมน์ที ่3) ว่ามีเนื้อหา
และใจความสอดคล้องกับตวับ่งชี้ (คอลัมนท์ี่ 2) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (คอลัมน์ที่ 1) หรือไม่ โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรอื -1 โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

+ 1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้อง 

0    หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง 

- 1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง 

 

ขอขอบคุณ 
นายณภูผา  โพธิมา 

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ และข้อค าถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 
องค์ประกอบหลักมีจรรยาบรรณในท างาน    
1. ความรับผิดชอบ(responsibility) 
การรู้จักหน้าที่ที่ตนต้องกระท า  
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความเตม็ใจและตั้งใจยึดมั่นใน
กฎเกณฑ์ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายโดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และยอมรับผล
ที่เกิดขึ้นทั้งทั้งดีและไม่ดีกล่าวคือ รับ
ผิดและรับชอบและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเอง
และสังคม 

1) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ  
2) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่  
3) ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
4) ในการปฏิบัติหน้าที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 

1) ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
อย่างเต็มความสามารถ  

    

2) ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค  

    

3) ท่านยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี 

    

4) ท่านน าผลที่ได้ในการปฏิบัติหน้าที่มาท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

    

     

2. การท างานเป็นทีม(Teamwork) 
พฤติกรรมการท างานของกลุ่มที่ใช้
ความสามารถแต่ละบุคคลให้ท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นที่กระบวนการการท างานเปน็
กลุ่ม และผลงานของกลุ่ม เพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรหรือ

1) มีการท างานร่วมกัน  
2) ร่วมกันท างานโดยมีเป้าหมาย
เดียวกัน 
3) เน้นกระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม 
4) มีการท างานที่เน้น
ผลประโยชน์ขององค์กรหรือ

1) ท่านมีการท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

2) ท่านร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยมีเป้าหมาย
เดียวกัน 

    

3) ท่านเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเป็นหลัก
เพื่อเป้าหมายขององค์กร 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 
หน่วยงาน หน่วยงาน 4) ท่านมีกระบวนการท างานที่เน้นผลประโยชน์

ขององค์กรหรือหน่วยงานเป็นหลัก 
    

3. มีความเป็นมืออาชี
(Professional) 
ท างานเต็มศักยภาพที่มี  ไม่หยุด
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  มักท างานเกินความ
คาดหวังอย่างทุ่มเท ท างานอย่าง
ซื่อสัตย์ เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ขององค์กร และยึดถือ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลักใน
การปฏิบัติ 
 
 

1) ท างานเต็มศักยภาพ   
2) ไม่หยุดเรียนรู้ 
3) ท างานเกินความคาดหวัง  
4) ท างานอย่างซื่อสัตย์  
5) เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
6) ยึดถือจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

1) ท่านท างานอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง       
2) ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษาค้นคว้าไม่หยุดที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

    

3) ท่านมีการท างานเกินความคาดหวังอย่างทุ่มเท     

4) ท่านท างานอย่างซื่อสัตย์     
5) ท่านมีความเคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของ
องค์กร   

    

6) ท่านท างานโดยยดึถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
เป็นหลักในการปฏิบัติ 

    

องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) 
4. มีส่วนร่วมในการวางแผน 
(Participate in the planning)
กระบวนการที่องค์การหรือหน่วยงาน
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการใน
อนาคต  โดยการตัดสินใจล่วงหน้าใน
การเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุดมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผล
ตามที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด 

1) มีกระบวนการที่จะด าเนินการ
ในอนาคต  
2) เลือกวิธีการท างานที่ดีเพื่อ
บรรลุผล  
3) มีกระบวนการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  
4) แนวทางให้บุคคลากรใน
องค์กรปฏิบัติตาม 

1) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการการท างานที่จะ
ด าเนินการในอนาคต 

    

2) ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการท างานที่ดี
ที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบรรลุผลตามที่ตั้ง
ไว้  

    

3) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  
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และเป็นกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอซึ่ง
เป็นแนวทางการ 
กระท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บุคคลากร
ในองค์กรปฏิบัติตามให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4) ท่านมีส่วนร่วมในแนวทางที่จะกระท าไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

    

5. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
(Participate in the practice) 
พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติเพื่อ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ประสบความส าเร็จและต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้เฉพาะ

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ความส าเร็จ  
2) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
4) ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และ
ศิลป ์

1) ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบ
ความส าเร็จ 

  
 

 
 

 
 

2) ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 

  
 

 
 

 
 

3) ท่านมีส่วนร่วมในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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ต าแหน่งนั้นๆและบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆต้องน า
ความรู้ความสามารถทักษะ
ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของ
ตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่
ดังกล่าว 

 
 
 
 

4) ท่านมีส่วนร่วมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์
และศิลป์ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Participate in the decision) 
กระบวนการในการสร้างทางเลือก
หลายๆทางแล้วพิจารณาตรวจสอบ
ประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือก
ทางที่ดีที่สุดและตัดสินใจมักเกี่ยวข้อง

1) การสร้างทางเลือกเพื่อ
พิจารณา 
2) ประเมินทางเลือกเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด 
3) สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา  
4) การพิจารณาตรวจสอบ 

1) ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกเพื่อน าไป
พิจารณาตรวจสอบ 

    

2) ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเพื่อ
น าไปด าเนินงานสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 

    

3) ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
ยุ่งยากและสลับซับซ้อน 
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กับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมี
วิธีการแก้ปัญหาสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4) ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบ
ประเมินทางเลือกเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุด 

    

องค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากษ์ 

7. มีความคิดสร้างสรรค์
(creativity) 
ความสามารถในการคิดอย่าง
หลากหลาย การขยายขอบเขตของ
ความคิดสู่ความคิดใหม่เพื่อแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหาและการ
พัฒนางาน ให้ส าเร็จในรูปแบบของ
วิธีการการตีความ ความคิดริเริ่มหรือ
จินตนาการซึ่งน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ 

1) การคิดอย่างหลากหลาย  
2) ความคิดใหม่   
3) แนวทางในการแก้ปัญหา  
4) การพัฒนางาน  
5) รูปแบบของวิธีการ การ
ตีความ ความคิดริเริ่มหรือ
จินตนาการ  
6) การสร้างนวัตกรรม 
 

1) ท่านมีความสามารถที่จะคิดอย่างหลากหลาย     

2) ท่านมีการขยายขอบเขตของความคิดสู่ความคิด
ใหม่ 

    

3) ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหา     
4) ท่านมีการพัฒนางานให้ส าเร็จ     

5) ท่านมีรูปแบบของวิธีการ การตีความ ความคิด
ริเริ่มหรือจินตนาการ 

    

6) ท่านมีการสร้างนวัตกรรมใหม่     
8. การพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
(Rational consideration) 
การใช้สติปัญญาในการพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ ในการ
วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาใน
เรื่องต่าง ๆโดยยึด 
หลักการพิจารณาข้อเท็จจริงด้วย

1) ใช้สติในการพิจารณา 
2) มีการวิเคราะห์ พิจารณา
ข้อมูล  
3) พิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา  
4) ใช้สติปัญญามากกว่าใช้
อารมณ์  
5) มีการวางแผน 
 

1) ท่านใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม
รอบคอบ 

    

2) ท่านมีการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจ 

    

3) ท่านมีการพิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่าง ๆโดยยึดหลักการพิจารณาขอ้เท็จจริงด้วย
ความรอบคอบ 

    

4) ท่านใช้สติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์     
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ความรอบคอบ ใช้สติปัญญามากกว่า
ใช้อารมณ์และการคาดเดาใน การคิด 
มีการวางแผน เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย   

 
 

5) ท่านมีการวางแผนเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย   

    

9. มีความกระตือรือร้น
(Enthusiastic) 
การให้ความสนใจในบางสิ่งบางอย่าง
หรือต่ืนเต้นกับกิจกรรมมีความ
กระหายอยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆมีความ 
ขมีขมัน มีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรม
อย่างหนึ่งอย่างไดที่สนใจ ฝึกคิดอยู่
ตลอดเวลา  ไม่มองโลกในแง่ร้าย  
รู้จักปรับตัว  และสร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง 

1)ให้ความสนใจกิจกรรม  
2) เรียนรู้อย่างขมีขมัน 
3) มีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมที่
สนใจ  
4) อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลา  
5) ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา   
6) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

1) ท่านให้ความสนใจกิจกรรมและมีความกระหาย
ที่อยากจะเรียนรู้ 

    

2) ท่านมีการเรียนรู้ และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างขมีขมัน 

    

3) ท่านมีใจฝักใฝ่ที่จะท ากิจกรรมที่สนใจ     

4) ท่านให้ความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้
ตลอดเวลา 

    

5) ท่านมีการฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาและไม่มองโลก
ในแง่ร้าย 

    

6) ท่านรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง     
10. ใจเปิดกว้าง(Open mind) 
ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่าง
หรือความคิดเห็นใหม่ๆ  เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มีอคติมี
ใจเป็นกลางในการจะรับฟังข้อโต้แย้ง
ด้วยความจริงใจ 

1) ยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่
แตกต่าง  
2) เปิดรับฟังความคิดเห็นที่ 
3) มีใจเป็นกลาง 
4) ฟังข้อโต้แย้ง   

1) ท่านยินดีที่จะพิจารณาความคดิที่แตกต่างหรือ
ความคิดเห็นใหม่ๆ   

    

2) ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่มี
อคติ 

    

3) ท่านเป็นผู้มีใจเป็นกลางที่จะรับฟังคนอื่น     

4) ท่านรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจ     
องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 
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11. มีสัจจะ(Have truth) 
การยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการ
กระท า การพูด และจิตที่รู้คิดบน
พื้นฐานความเที่ยงธรรมในการท า
หน้าที่ไม่ล าเอียง ไม่มีอคติ ความ
ซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน โดย
แสดงออกในลักษณะคิดเกื้อหนุนร่วม
ทุกข์ร่วมสุข คอยตักเตือนให้สติ และ
มีความรักใคร่ จริงใจไม่คิดคด ไม่คิด
โกหก หลอกลวง รักษาค ามั่นสัญญา
ที่ให้ไว้กับคนอื่น  

1) ยึดถือความสัตย์จริง 
2) มีความเที่ยงธรรม 
3) ท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียง 
4) เกื้อหนุนต่อผู้อื่น  
5) มีความจริงใจ  
6) รักษาค ามั่นสัญญา   
7) มีความซื่อตรง 

1) ท่านยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การ
พูด 

    
 

2) ท่านมีความเที่ยงธรรมใน 
การท าหน้าที่ 

    

3) ท่านท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงไม่มีอคติ     
4) ท่านมีความเกื้อหนุนต่อผู้อื่นและคอยตักเตือน
ให้สติ 

    

5) ท่านมีความจริงใจ ไม่คิดคด ไม่โกหก และ
หลอกลวง 

    

6) ท่านรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคนอื่น       
7) ท่านมีความซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน     

12. มีมโนธรรม (Have 
conscience) 
การกระท าอย่างไดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากความรู้สึกหรือจิตส านึกภายใน 
เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
ให้ผลักดันไปสู่การกระท าที่อยู่ภายใต้
ศีลธรรมอันดีงามและบนพื้นฐาน
ความถูกต้อง มีความรู้สึก 
ผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควร
ท าอันเกิดจากเหตุผลหลักของ
จริยธรรมและคุณธรรม ที่ควบคุม
ความคิดและการกระท าของตนเอง 

1) กระท าภายใต้ศีลธรรม   
2) กระท าการงานบนพื้นฐาน
ความถูกต้อง  
3) มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
4) ปฏิบัติตามหลักของจริยธรรม
และคุณธรรม 

1) ท่านกระท าภายใต้ศีลธรรมอันดีงามซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกหรือจิตส านึกภายใน   

    

2) ท่านกระท าการงานบนพื้นฐานความถูกต้อง     

3) ท่านมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรท าอะไร
ไม่ควรท า 

    

4) ท่านมีการปฏิบัติตามหลักของจริยธรรมและ
คุณธรรมที่ควบคุมความคิดและการกระท าของ
ตนเอง 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 
13. มีความซื่อสัตย์(be honest) 
พฤติกรรมแสดงออกถึง ท าอะไรท า
จริง  มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนรวม  ท างานให้ดี
ที่สุด  ไม่เลินเล่อ  ไม่หละหลวม  ไม่
หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว  เอาใจใส่ต่อหน้าที่
ให้งานจนส าเร็จเกิดผลดี  รักษาวาจา
สัตย์อย่างเคร่งครัดพูดจริงท าจริง
ตามที่พูด  มีความจริงใจต่อ 
เพื่อนร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1) ท าอะไรท าจริง  
2) ท างานให้ดีที่สุด  
3) เอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจน
ส าเร็จเกิดผลดี  
4) รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด  
 5) มีความจริงใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน 
6) ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
 
 
 
 

1)ท่านเป็นผู้ที่ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิด
ประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม  

  
 

  

2) ท่านท างานให้ดีที่สุดไม่เลินเล่อ  ไม่หละหลวม  
ไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว 

    

3) ท่านมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จ
เกิดผลดี 

    

4) ท่านรักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด พูดจริงท า
จริงตามที่พูด   

    

5) ท่านเป็นผู้มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน     
6) ท่านให้การร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 

    

14. มีความโปร่งใส
(transparency) 
การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการสื่อสาร 
การแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อการปฏิบัติหน้าของตนเอง พร้อม
กับการตรวจสอบ ที่แสดงต่อ
สาธารณะอย่างมีเหตุผลและมี
หลักเกณฑ์ รวมทั้งมีกระบวนการใน
การติดตามและประเมินผลที่ได้รับ

1) การสร้างความเปิดเผย  
2) การแสดงความรับผิดชอบ  
3) การตรวจสอบ   
4) มีกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผล  
5) มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

1) ท่านมีการสร้างความเปิดเผยโดยเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 

    

2) ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้า
ของตนเอง 

    

3) ท่านมีการตรวจสอบที่แสดงต่อสาธารณะอย่าง
มีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์   

    

4) ท่านมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ 

    

5) ท่านปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงและเชื่อถือ
ได้ 
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องค์ประกอบย่อย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 
การยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 

และรูปแบบของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง“โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสทิธิผลส าหรับครสูังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

เรียน  .................................................................................................... 
                 กระผม นายณภูผา โพธิมา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  รหสัประจ าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย      วิทยาเขตอีสาน  ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้
ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ คือ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย 

วัตถุประสงค์ดังนี้  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้ตามที่มีประสิทธผิลส าหรับครสูังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวจิัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัว
บ่งช้ีเพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล (2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎแีละ
ผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) เพื่อตรวจสอบน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อย และตัวบ่งช้ี 

เพื่อให้ความถูกต้องของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละ  “ข้อค าถาม” จึงใคร่ขอความกรณุาท่านให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส านวน
ภาษาของข้อค าถามในแต่ละข้อ  
              ขอความกรณุาใหท้่านส่งแบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษากลับมายังผู้วิจัย
ตามที่อยู่ด้านหลังตรวจสอบความสอดคล้อง  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายณภูผา โพธิมา โทร. 
083-4168780 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวน
ภาษาและให้ค าแนะน าในครัง้นี ้
 

นายณภูผา  โพธิมา 
ผู้วิจัย 
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ค าชี้แจง 
โปรดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาของแต่ละข้อค าถาม และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงส านวนภาษาตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 
 

แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง“โมเดลความสัมพนัธเ์ชิงโครงสร้างตวับ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสทิธิผลส าหรับครูสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1. ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ 

  

2. ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้
บรรลุผลส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

3. ท่านยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ด ี

  

4. ท่านน าผลที่ไดใ้นการปฏิบัติหน้าที่มา
ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

  

5. ท่านมีการท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6. ท่านร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยมี
เป้าหมายเดียวกัน 

  

7. ท่านเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นหลักเพ่ือเป้าหมายขององค์กร 

 ท่านเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
เป้าหมายขององค์กร 

8. ท่านมีกระบวนการท างานที่เน้น
ผลประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
เป็นหลัก 

 ท่านมีกระบวนการท างานที่เน้นผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก 

9. ท่านท างานอย่างเต็มศักยภาพของ
ตนเอง   

  

10. ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษาค้นคว้า
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม ่

  

11. ท่านมีการท างานเกินความคาดหวัง
อย่างทุ่มเท 

  

12. ท่านท างานอย่างซื่อสัตย์   
13. ท่านมีความเคารพในกฎเกณฑ์ที่   
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

ก าหนดไว้ขององค์กร   
14. ท่านท างานโดยยึดถือจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัต ิ
 ท่านยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลักใน

การปฏิบัติ 
15. ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการการ

ท างานที่จะด าเนินการในอนาคต 
  

16. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ
ท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

  

17. ท่านมีส่วนรว่มในกระบวนการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  

18. ท่านมีส่วนร่วมในแนวทางที่จะกระท า
ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางที่จะกระท า
ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
เพือ่ให้บรรลุผลตาม 

19. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่จน
ประสบความส าเร็จ 

  

20. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 

  

21. ท่านมีส่วนร่วมในการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมตามสถานการณ ์

  

22. ท่านมีส่วนร่วมเปน็ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่าง
มีศาสตร์และศลิป ์

  

23. ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือก
เพื่อน าไปพิจารณาตรวจสอบ 

  

24. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือก
เพื่อน าไปด าเนินงานสู่เป้าหมายที่
ก าหนด 

  

25. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน 

  

26. ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ตรวจสอบประเมินทางเลือกเพ่ือเลือก
ทางที่ดีที่สุด 

  

27. ท่านมีความสามารถที่จะคิดอย่าง
หลากหลาย 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

28. ท่านมีการขยายขอบเขตของความคิดสู่
ความคิดใหม ่

  

29. ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหา   
30. ท่านมีการพัฒนางานให้ส าเร็จ   
31. ท่านมรีูปแบบของวิธีการ การตีความ 

ความคิดริเริ่มหรือจินตนาการ 
 ท่านมีความคิดริเริ่มหรือจินตนาการ 

32. ท่านมีการสร้างนวัตกรรมใหม่   
33. ท่านใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรอง

อย่างสุขุมรอบคอบ 
  

34. ท่านมีการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล 
เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

  

35. ท่านมกีารพิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ในเรื่องต่าง ๆโดยยึดหลักการพิจารณา
ข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ 

 ท่านแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆโดยยึดหลักการ
พิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ 

36. ท่านใช้สติปัญญามากกว่าการใช้
อารมณ ์

  

37. ท่านมีการวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย   

  

38. ท่านให้ความสนใจกิจกรรมและมีความ
กระหายที่อยากจะเรียนรู ้

  

39. ท่านมีการเรียนรู้ และใช้เวลาท าหรือ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างขมีขมัน 

  

40. ท่านมีใจฝักใฝท่ี่จะท ากิจกรรมที่สนใจ   
41. ท่านให้ความสนใจและอยากที่จะ

เรียนรู้ตลอดเวลา 
  

42. ท่านมกีารฝึกคดิอยู่ตลอดเวลาและไม่
มองโลกในแง่ร้าย 

  

43. ท่านรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง   
44. ท่านยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่

แตกต่างหรือความคิดเห็นใหม่ๆ   
  

45. ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
โดยไม่มีอคต ิ

  

46. ท่านเป็นผู้มีใจเป็นกลางที่จะรับฟังคน
อื่น 

  

47. ท่านรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจ   
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

48. ท่านยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการ
กระท า การพูด 

  

49. ท่านมีความเทีย่งธรรมใน 
การท าหน้าที่ 

  

50. ท่านท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงไม่มีอคติ   
51. ท่านมีความเกื้อหนุนต่อผู้อื่นและคอย

ตักเตือนให้สต ิ
  

52. ท่านมีความจริงใจ ไม่คิดคด ไม่โกหก 
และหลอกลวง 

  

53. ท่านรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไวก้ับคนอื่น     
54. ท่านมีความซื่อตรงต่อมิตรสหาย 

ผู้ร่วมงาน 
  

55. ท่านกระท าภายใต้ศีลธรรมอนัดีงามซึ่ง
เกิดจากความรู้สึกหรือจิตส านกึภายใน   

  

56. ท่านกระท าการงานบนพื้นฐานความ
ถูกต้อง 

  

57. ท่านมีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีรู้อะไรควร
ท าอะไรไม่ควรท า 

  

58. ท่านมีการปฏิบัติตามหลักของ
จริยธรรมและคุณธรรมที่ควบคุม
ความคิดและการกระท าของตนเอง 

  

59. ท่านเป็นผู้ที่ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งาน
ส าเร็จเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม 

  

60. ท่านท างานให้ดีที่สุดไม่เลินเลอ่  ไม่
หละหลวม  ไมห่ลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว 

  

61. ท่านมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจน
ส าเร็จเกิดผลด ี

  

62. ท่านรักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด พูด
จริงท าจริงตามที่พูด   

  

63. ท่านเป็นผู้มีความจริงใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

  

64. ท่านให้การร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  

65. ท่านมีการสร้างความเปิดเผยโดยเปิด   
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

โอกาสให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 

66. ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าของตนเอง 

  

67. ท่านมีการตรวจสอบที่แสดงต่อ
สาธารณะอย่างมีเหตุผลและมี
หลักเกณฑ์   

  

68. ท่านมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ 

  

69. ท่านปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 ผศ. ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2 ผศ.ดร.เอกศักด์ิ เฮงสุโข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
3 ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
4 ดร.อ านาจ ดอนอ่อนเป้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากปวน อ.วังสะพุง สพป.

เลย 2 
5 ดร.ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
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ภาคผนวก ง.   

ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 
ตัวบง่ชี้และนิยามเชงิปฏิบัติการ(IOC) 
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ 
ตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมนิ 
องค์ประกอบหลักที ่1 มีจรรยาบรรณในการท างาน 
องค์ประกอบย่อยที่ 1มีความรับผิดชอบ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 2การท างานเป็นทีม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความเป็นมืออาชีพ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบหลักที ่2มีส่วนร่วมในองค์กร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1มีส่วนร่วมในการวางแผน 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 2มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมนิ 
        

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบหลักที ่3มีการคิดเชิงวิพากษ์ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค ์

27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
32      1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 2การพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความกระตือรือร้น 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมนิ 
องค์ประกอบย่อยที่ 4 ใจเปิดกว้าง 

44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบหลักที ่4 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

องค์ประกอบย่อยที่ 1มีสัจจะ 

48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 2มีมโนธรรม 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

57 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

58 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 3มีความซื่อสัตย ์
59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

60 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

61 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมนิ 
62 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

63 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

64 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความโปร่งใส 
65 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

66 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

67 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

68 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

69 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้
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ภาคผนวก จ.   
แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of 

Effective Followship for Teachers under the Local Administrative 
Organization) 

กราบเรียนคณะคุณครูที่เคารพ  

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้านาย ณภูผา โพธิมา  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง 
“โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of Effective Followship for Teachers 
under the Local Administrative Organization) ”  โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ 1) รศ. ดร. วิโรจน์ 
สารรัตนะ 2) ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย  ซึ่งการท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
ความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืน โดยไม่

ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
ต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้

 

 

                     นายณภูผา  โพธิมา 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

1. เพศ  
  ชาย   หญิง 
 
2.  อาย ุ
    ไม่เกิน 30 ป ี
    31 – 40 ปี 
    41 – 50 ปี 
    51 – 60 ป ี
 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
 
4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
   ไม่เกิน 5 ป ี
   6 -10 ป ี
   11-20 ป ี
   21 ปขีึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ระดบัปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่าท่านมีการ

ปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

5 = มากที่สุด     4 =  มาก    3 =  ปานกลาง      2 =  น้อย   1 =  น้อยที่สุด       
 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 1 มีจรรยาบรรณในท างาน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความรับผิดชอบ (responsibility) 

1 ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ      

2 ท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลผุลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

     

3 ท่านยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ด ี      

4 ท่านน าผลที่ไดใ้นการปฏิบัติหน้าที่มาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

5 ท่านมีการท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

6 ท่านร่วมกันท างานกับผู้อื่นโดยมีเป้าหมายเดียวกัน      

7 ท่านเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเป็นหลักเพื่อเป้าหมายของ
องค์กร 

     

8 ท่านมีกระบวนการท างานที่เนน้ผลประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
เป็นหลัก 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) 

9 ท่านมีการท างานอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง        
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

10 ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษาค้นคว้าไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม ่      

11 ท่านมีการท างานเกินความคาดหวังอย่างทุ่มเท      

12 ท่านท างานอย่างซื่อสัตย์      

13 ท่านมีความเคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร        

14 ท่านท างานโดยยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ      

องค์ประกอบหลักที่ 2 มีส่วนร่วมในองค์กร (Participate in the organization) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน 

(Participate in the planning) 

15 ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการการท างานที่จะด าเนินการในอนาคต      

16 ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเพื่อบรรลผุลตามที่ตั้งไว ้

     

17 ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง      

18 ท่านมีส่วนร่วมในแนวทางที่จะกระท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บุคคลากรใน
องค์กรปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

(Participate in the practice) 

19 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความส าเร็จ      

20 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความส าเร็จ 

     

21 ท่านมีส่วนร่วมในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

เหมาะสมตามสถานการณ ์

22 ท่านมีส่วนร่วมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมีศาสตร์และศิลป ์      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Participate in the decision) 

23 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือกเพ่ือน าไปพิจารณาตรวจสอบ      

24 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเพื่อน าไปด าเนินงานสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

     

25 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยุง่ยากและสลับซับซ้อน      

26 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเพ่ือเลือก
ทางที่ดีที่สุด 

     

องค์ประกอบหลักที่ 3 มีการคิดเชิงวิพากษ์(Critical thinking) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์(creativity) 

27 ท่านมีคดิอย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย      

28 ท่านมีการขยายขอบเขตของความคิดสู่ความคิดใหม ่      

29  ท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหา      

30 ท่านมีการพัฒนางานให้ส าเร็จ      

31 ท่านมีรูปแบบของวิธีการ การตีความ ความคิดริเริ่มหรือจนิตนาการ      

32 ท่านมีการสร้างนวัตกรรมใหม่      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การพิจารณาอย่างมีเหตุผล 

(Rational consideration) 
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

33 ท่านใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ      

34  ท่านมีการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ      

35  ท่านมีการพิจารณาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆโดยยึดหลักการ
พิจารณาข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบ 

     

36  ท่านใช้สติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ ์      

37 ท่านมีการวางแผนเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย        

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความกระตือรือรน้ (Enthusiastic) 

38 ท่านให้ความสนใจกิจกรรมและมีความกระหายที่อยากจะเรียนรู ้      

39 ท่านมีการเรียนรู้ และใช้เวลาท าหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่าง
ขมีขมัน 

     

40 ท่านมีใจฝักใฝท่ี่จะท ากิจกรรมที่สนใจ      

41 ท่านให้ความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา      

42 ท่านมีการฝึกคดิอยู่ตลอดเวลาและไม่มองโลกในแง่ร้าย      

43 ท่านรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ใจเปิดกว้าง (Open mind) 

44 ท่านยินดีที่จะพิจารณาความคิดที่แตกต่างหรือความคิดเห็นใหม่ๆ        

45 ท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่มีอคต ิ      

46 ท่านเป็นผู้มีใจเป็นกลางที่จะรับฟังคนอื่น      

47 ท่านรับฟังข้อโต้แย้งด้วยความจริงใจ      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักที่ 4 ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีสัจจะ (Have truth) 

48 ท่านยึดถือความสัตย์จริงทั้งในการกระท า การพูด      

49 ท่านมีความเทีย่งธรรมในการท าหน้าที ่      

50 ท่านท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงไม่มีอคติ      

51 ท่านมีความเกื้อหนุนต่อผู้อื่นและคอยตักเตือนให้สต ิ      

52 ท่านมีความจริงใจ ไม่คิดคด ไม่โกหก และหลอกลวง      

53 ท่านรักษาค ามั่นสัญญาที่ให้ไวก้ับคนอื่น        

54 ท่านมีความซื่อตรงต่อมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีมโนธรรม (Have conscience) 

55 ท่านกระท าภายใต้ศีลธรรมอนัดีงามซึ่งเกิดจากความรู้สึกหรือจิตส านึก
ภายใน   

     

56 ท่านกระท าการงานบนพื้นฐานความถูกต้อง      

57 ท่านมีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีรู้อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า      

58 ท่านมีการปฏิบัติตามหลักของจริยธรรมและคุณธรรมทีค่วบคุม
ความคิดและการกระท าของตนเอง 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความซื่อสัตย์ (be honest) 

59 ท่านเป็นผู้ที่ท าอะไรท าจริง มุ่งให้งานส าเร็จเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตน
และส่วนรวม 

     

60 ท่านท างานให้ดีที่สุดไม่เลินเลอ่  ไม่หละหลวม  ไมห่ลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัต/ิพฤติกรรม 

มากทีสุด    น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 

61 ท่านมีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ให้งานจนส าเร็จเกิดผลด ี      

62 ท่านรักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด พูดจริงท าจริงตามที่พูด        

63 ท่านเป็นผู้มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน      

  64 ท่านให้ความรว่มมือร่วมใจในการท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ      

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีความโปร่งใส (transparency) 

65 ท่านมีการสร้างความเปิดเผยโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั้ง
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ 

     

66 ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าของตนเอง      

67 ท่านมีการตรวจสอบที่แสดงต่อสาธารณะอย่างมีเหตุผลและมี
หลักเกณฑ์   

     

68 ท่านมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับ      

69 ท่านปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงและเชื่อถือได ้      
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลในการ Try out 
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ที่ศธ๖๐๑๒/ว๔๗๗ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อีสาน 

 ถนนราษฎรค์นึงต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๑๒มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการท าวทิยานิพนธ ์
เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าแก่นคูณ 

    ด้วย นายณภูผา โพธิมา  รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลัง
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of Effective 
Followship for Teachers under the Local Administrative Organization)” ในการศึกษาครั้งนี้ ได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ครูในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

     เจรญิพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบด ี
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ที่ศธ๖๐๑๒/ว๔๗๗ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อีสาน 

 ถนนราษฎรค์นึงต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๑๒มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยหินลาด 

    ด้วย นายณภูผา โพธิมา  รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลัง
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สั งกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of Effective 
Followship for Teachers under the Local Administrative Organization)” ในการศึกษาครั้งนี้ ได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ครูในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเป็นอย่ างยิ่งว่าจักได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

     เจรญิพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบด ี
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ที่ศธ๖๐๑๒/ว๔๗๗ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อีสาน 

 ถนนราษฎรค์นึงต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๑๒มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนพะยอม 

    ด้วย นายณภูผา โพธิมา  รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลัง
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สั งกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of Effective 
Followship for Teachers under the Local Administrative Organization)” ในการศึกษาครั้งนี้ ได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ครูในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

     เจรญิพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบด ี
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ที่ศธ๖๐๑๒/ว๔๗๗ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อีสาน 

 ถนนราษฎรค์นึงต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๑๒มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ 

เจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนม่งหวาน  

    ด้วย นายณภูผา โพธิมา  รหัสประจ าตัว ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลัง
ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครู สั งกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Structural Relationship Model of Indicators of Effective 
Followship for Teachers under the Local Administrative Organization)” ในการศึกษาครั้งนี้ ได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ครูในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้
การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

     เจรญิพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบด ี
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงสถานศึกษา 
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ที่ศธ๖๐๑๒/ว๖๐๕ 
 

 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 

 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ด้วย นายณภูผา  โพธิมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตัว
นักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๐๕ก าลังท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้
ตามที่มีประสิทธิผลส าหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ 
1) รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ ที่ปรึกษาหลัก 2) ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อยที่ปรึกษาร่วม 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถาม จากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  

เรียนมาด้วยความนับถือ 

 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
รองอธิการบด ี

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบด ี
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ภาคผนวก ซ.  

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น
องค์ประกอบหลักมีจรรยาบรรณในการท างาน 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 700 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 700 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.914 14 

 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อม่ัน 
องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในองค์กร 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 700 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 700 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.948 12 
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น 
องค์ประกอบหลักมีการคิดเชิงวิพากษ ์

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 700 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 700 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.955 21 

 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น 
องค์ประกอบหลักยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 700 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 700 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.958 22 
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นองค์ประกอบหลัก 
โดยรวม 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 700 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 700 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.979 69 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภาวะผู้ตามท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับครู 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
  

  

องค์ประกอบหลักการมีจรรยาบรรณในการท างาน (Work ethic Measurement Model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

WI4 <--- WIE1 1.000 
    

WI3 <--- WIE1 1.190 .064 18.461 *** par_1 

WI2 <--- WIE1 .972 .060 16.122 *** par_2 

WI1 <--- WIE1 .885 .058 15.158 *** par_3 

WI8 <--- WIE2 1.000 
    

WI7 <--- WIE2 .963 .059 16.237 *** par_4 

WI6 <--- WIE2 .820 .061 13.493 *** par_5 

WI5 <--- WIE2 .937 .065 14.511 *** par_6 

WI14 <--- WIE3 1.000 
    

WI13 <--- WIE3 1.008 .071 14.209 *** par_7 

WI12 <--- WIE3 1.329 .087 15.271 *** par_8 

WI11 <--- WIE3 1.297 .099 13.053 *** par_9 

WI10 <--- WIE3 1.437 .100 14.352 *** par_10 

WI9 <--- WIE3 1.303 .089 14.711 *** par_11 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

WI9 
  

.556 

WI10 
  

.524 

WI11 
  

.436 

WI12 
  

.487 

WI13 
  

.328 

WI14 
  

.352 

WI5 
  

.502 

WI6 
  

.366 

WI7 
  

.487 

WI8 
  

.508 

WI1 
  

.409 

WI2 
  

.473 

WI3 
  

.569 

WI4 
  

.533 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

WIE1 
  

.189 .018 10.377 *** par_37 

WIE2 
  

.203 .021 9.825 *** par_38 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

WIE3 
  

.098 .012 7.983 *** par_39 

e4 
  

.166 .012 14.419 *** par_40 

e3 
  

.203 .014 14.158 *** par_41 

e2 
  

.199 .013 15.588 *** par_42 

e1 
  

.214 .013 16.387 *** par_43 

e8 
  

.196 .014 14.200 *** par_44 

e7 
  

.198 .013 15.672 *** par_45 

e6 
  

.237 .015 16.238 *** par_46 

e5 
  

.176 .013 13.991 *** par_47 

e14 
  

.180 .011 17.125 *** par_48 

e13 
  

.204 .012 17.581 *** par_49 

e12 
  

.182 .011 15.997 *** par_50 

e11 
  

.213 .013 16.769 *** par_51 

e10 
  

.184 .012 15.885 *** par_52 

e9 
  

.133 .009 15.479 *** par_53 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
WIE3 WIE2 WIE1 WI9 WI10 WI11 WI12 WI13 WI14 WI5 WI6 WI7 WI8 WI1 WI2 WI3 WI4 

WIE3 1.000 
                

WIE2 .904 1.000 
               

WIE1 .889 .829 1.000 
              

WI9 .745 .674 .663 1.000 
             

WI10 .724 .654 .644 .539 1.000 
            

WI11 .660 .597 .587 .492 .478 1.000 
           

WI12 .698 .631 .621 .520 .505 .461 1.000 
          

WI13 .573 .518 .510 .427 .415 .378 .400 1.000 
         

WI14 .593 .536 .528 .442 .429 .332 .497 .505 1.000 
        

WI5 .641 .709 .587 .477 .464 .423 .447 .367 .380 1.000 
       

WI6 .546 .605 .501 .337 .498 .361 .381 .313 .245 .594 1.000 
      

WI7 .631 .698 .579 .470 .457 .416 .356 .362 .374 .495 .505 1.000 
     

WI8 .644 .713 .591 .480 .466 .425 .450 .369 .382 .349 .431 .498 1.000 
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WIE3 WIE2 WIE1 WI9 WI10 WI11 WI12 WI13 WI14 WI5 WI6 WI7 WI8 WI1 WI2 WI3 WI4 

WI1 .569 .530 .640 .539 .412 .375 .305 .403 .337 .491 .321 .370 .378 1.000 
   

WI2 .612 .570 .688 .456 .443 .404 .427 .333 .458 .404 .345 .398 .406 .520 1.000 
  

WI3 .671 .625 .754 .500 .486 .443 .468 .464 .398 .443 .378 .436 .446 .483 .519 1.000 
 

WI4 .649 .605 .730 .484 .470 .428 .453 .372 .385 .521 .510 .403 .503 .467 .502 .551 1.000 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
WI9 WI10 WI11 WI12 WI13 WI14 WI5 WI6 WI7 WI8 WI1 WI2 WI3 WI4 

WIE3 .105 .085 .070 .085 .038 .040 .051 .001 .053 .052 .009 .033 .041 .032 

WIE2 .088 .056 .051 .075 .029 .028 .206 .029 .137 .201 -.014 .044 .050 -.021 

WIE1 .047 .067 .050 .086 .004 .013 .013 -.022 .069 .028 .098 .116 .158 .166 
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องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมในองค์กร (Participation Measurement Model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

PA18 <--- PAR1 1.000 
    

PA17 <--- PAR1 1.034 .040 25.622 *** par_1 

PA16 <--- PAR1 1.029 .031 33.712 *** par_2 

PA15 <--- PAR1 .963 .035 27.294 *** par_3 

PA22 <--- PAR2 1.000 
    

PA21 <--- PAR2 1.003 .039 25.500 *** par_4 

PA20 <--- PAR2 .800 .040 19.945 *** par_5 

PA19 <--- PAR2 .828 .040 20.798 *** par_6 

PA26 <--- PAR3 1.000 
    

PA25 <--- PAR3 1.100 .042 26.239 *** par_7 

PA24 <--- PAR3 1.036 .052 19.915 *** par_8 

PA23 <--- PAR3 1.042 .047 22.029 *** par_9 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

PA23 
  

.732 

PA24 
  

.656 

PA25 
  

.715 

PA26 
  

.635 

PA19 
  

.626 

PA20 
  

.536 

PA21 
  

.742 

PA22 
  

.686 

PA15 
  

.725 

PA16 
  

.750 

PA17 
  

.689 

PA18 
  

.750 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

PAR1 
  

.297 .022 13.781 *** par_39 

PAR2 
  

.305 .024 12.745 *** par_40 

PAR3 
  

.319 .027 11.694 *** par_41 

e4 
  

.099 .008 11.712 *** par_42 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 
  

.144 .011 13.467 *** par_43 

e2 
  

.105 .008 12.845 *** par_44 

e1 
  

.105 .008 13.292 *** par_45 

e8 
  

.139 .011 12.759 *** par_46 

e7 
  

.107 .008 12.625 *** par_47 

e6 
  

.169 .011 15.348 *** par_48 

e5 
  

.125 .009 14.021 *** par_49 

e12 
  

.184 .015 12.514 *** par_50 

e11 
  

.154 .014 11.170 *** par_51 

e10 
  

.180 .016 11.414 *** par_52 

e9 
  

.127 .012 10.564 *** par_53 



218 
  

  

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
PAR3 PAR2 PAR1 PA23 PA24 PA25 PA26 PA19 PA20 PA21 PA22 PA15 PA16 PA17 PA18 

PAR3 1.000 
              

PAR2 .778 1.000 
             

PAR1 .837 .881 1.000 
            

PA23 .855 .666 .716 1.000 
           

PA24 .810 .630 .678 .731 1.000 
          

PA25 .846 .658 .708 .723 .676 1.000 
         

PA26 .797 .620 .667 .643 .645 .749 1.000 
        

PA19 .616 .791 .697 .527 .499 .543 .491 1.000 
       

PA20 .570 .732 .645 .408 .461 .451 .454 .704 1.000 
      

PA21 .670 .861 .759 .602 .543 .538 .534 .682 .704 1.000 
     

PA22 .645 .828 .730 .633 .642 .608 .514 .560 .606 .713 1.000 
    

PA15 .712 .750 .851 .609 .577 .602 .568 .594 .549 .607 .653 1.000 
   

PA16 .725 .763 .866 .620 .537 .613 .578 .604 .559 .657 .585 .738 1.000 
  

PA17 .695 .731 .830 .594 .656 .567 .553 .579 .535 .630 .647 .734 .719 1.000 
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PAR3 PAR2 PAR1 PA23 PA24 PA25 PA26 PA19 PA20 PA21 PA22 PA15 PA16 PA17 PA18 

PA18 .725 .763 .866 .620 .535 .613 .577 .604 .558 .657 .632 .737 .801 .691 1.000 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
PA23 PA24 PA25 PA26 PA19 PA20 PA21 PA22 PA15 PA16 PA17 PA18 

PAR3 .255 .177 .196 .119 -.035 .105 .055 -.135 .065 .041 .009 .080 

PAR2 -.020 -.019 .006 .043 .239 .012 .244 .262 .061 .103 .017 .042 

PAR1 .024 .031 .040 .018 .041 .013 .086 .019 .184 .173 .140 .194 
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องค์ประกอบหลักการมีการคิดเชงิวิพากษ ์(Critical Thinking Measurement Model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CR32 <--- CRT1 1.000 
    

CR31 <--- CRT1 .993 .035 28.274 *** par_1 

CR30 <--- CRT1 .942 .043 21.722 *** par_2 

CR29 <--- CRT1 .956 .040 23.645 *** par_3 

CR28 <--- CRT1 1.046 .047 22.027 *** par_4 

CR27 <--- CRT1 .969 .043 22.300 *** par_5 

CR37 <--- CRT2 1.000 
    

CR36 <--- CRT2 .999 .046 21.532 *** par_6 

CR35 <--- CRT2 1.105 .051 21.484 *** par_7 

CR34 <--- CRT2 1.145 .053 21.770 *** par_8 

CR33 <--- CRT2 1.032 .048 21.622 *** par_9 

CR43 <--- CRT3 1.000 
    

CR42 <--- CRT3 .934 .034 27.711 *** par_10 

CR41 <--- CRT3 1.143 .040 28.650 *** par_11 

CR40 <--- CRT3 1.041 .043 23.978 *** par_12 

CR39 <--- CRT3 1.001 .040 24.983 *** par_13 

CR38 <--- CRT3 .990 .044 22.361 *** par_14 

CR47 <--- CRT4 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CR46 <--- CRT4 .925 .044 21.085 *** par_15 

CR45 <--- CRT4 1.059 .049 21.648 *** par_16 

CR44 <--- CRT4 1.033 .054 19.221 *** par_17 

 

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

   
Estimate 

CR44 
  

.590 

CR45 
  

.653 

CR46 
  

.589 

CR47 
  

.638 

CR38 
  

.590 

CR39 
  

.638 

CR40 
  

.703 

CR41 
  

.765 

CR42 
  

.560 

CR43 
  

.695 

CR33 
  

.600 

CR34 
  

.694 

CR35 
  

.591 

CR36 
  

.574 
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Estimate 

CR37 
  

.630 

CR27 
  

.600 

CR28 
  

.684 

CR29 
  

.719 

CR30 
  

.676 

CR31 
  

.680 

CR32 
  

.575 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CRT1 
  

.317 .028 11.437 *** par_72 

CRT2 
  

.188 .015 12.152 *** par_73 

CRT3 
  

.243 .018 13.257 *** par_74 

CRT4 
  

.204 .017 11.967 *** par_75 

e6 
  

.234 .015 16.051 *** par_76 

e5 
  

.147 .011 13.792 *** par_77 

e4 
  

.135 .010 13.728 *** par_78 

e3 
  

.113 .008 14.859 *** par_79 

e2 
  

.160 .012 13.030 *** par_80 

e1 
  

.198 .014 14.097 *** par_81 



223 
  

  

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e11 
  

.110 .008 14.522 *** par_82 

e10 
  

.139 .008 16.560 *** par_83 

e9 
  

.159 .010 16.256 *** par_84 

e8 
  

.108 .008 12.928 *** par_85 

e7 
  

.133 .009 15.279 *** par_86 

e17 
  

.106 .007 14.776 *** par_87 

e16 
  

.166 .010 16.841 *** par_88 

e15 
  

.097 .007 14.424 *** par_89 

e14 
  

.111 .007 15.157 *** par_90 

e13 
  

.138 .008 16.873 *** par_91 

e12 
  

.165 .010 16.469 *** par_92 

e21 
  

.116 .009 12.958 *** par_93 

e20 
  

.122 .008 15.364 *** par_94 

e19 
  

.122 .009 13.859 *** par_95 

e18 
  

.151 .011 13.523 *** par_96 

 



224 
  

  

 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 

CRT
4 

CRT
3 

CRT
2 

CRT
1 

CR4
4 

CR4
5 

CR4
6 

CR4
7 

CR3
8 

CR3
9 

CR4
0 

CR4
1 

CR4
2 

CR4
3 

CR3
3 

CR3
4 

CR3
5 

CR3
6 

CR3
7 

CR2
7 

CR2
8 

CR2
9 

CR3
0 

CR3
1 

CR3
2 

CRT
4 

1.00
0                         

CRT
3 

.711 
1.00
0                        

CRT
2 

.687 .858 
1.00
0                       

CRT
1 

.588 .768 .711 
1.00
0                      

CR4
4 

.768 .546 .528 .452 
1.00
0                     

CR4
5 

.808 .575 .556 .475 .621 
1.00
0                    

CR4
6 

.768 .546 .528 .451 .590 .620 
1.00
0                   

CR4
7 

.799 .568 .549 .470 .517 .645 .613 
1.00
0                  

CR3
8 

.546 .768 .660 .590 .420 .442 .419 .436 
1.00
0                 
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CRT
4 

CRT
3 

CRT
2 

CRT
1 

CR4
4 

CR4
5 

CR4
6 

CR4
7 

CR3
8 

CR3
9 

CR4
0 

CR4
1 

CR4
2 

CR4
3 

CR3
3 

CR3
4 

CR3
5 

CR3
6 

CR3
7 

CR2
7 

CR2
8 

CR2
9 

CR3
0 

CR3
1 

CR3
2 

CR3
9 

.568 .799 .686 .614 .436 .459 .436 .518 .712 
1.00
0                

CR4
0 

.596 .838 .720 .644 .458 .482 .457 .517 .644 .670 
1.00
0               

CR4
1 

.622 .875 .751 .672 .420 .503 .478 .497 .672 .699 .733 
1.00
0              

CR4
2 

.532 .748 .642 .575 .409 .482 .408 .425 .575 .598 .627 .705 
1.00
0             

CR4
3 

.593 .834 .716 .641 .456 .479 .455 .474 .597 .666 .613 .730 .763 
1.00
0            

CR3
3 

.533 .665 .775 .551 .409 .430 .409 .425 .511 .531 .557 .495 .498 .555 
1.00
0           

CR3
4 

.573 .715 .833 .593 .440 .463 .440 .533 .550 .571 .599 .534 .535 .596 .751 
1.00
0          

CR3
5 

.529 .660 .769 .547 .406 .427 .499 .528 .507 .527 .553 .578 .494 .550 .596 .641 
1.00
0         

CR3
6 

.521 .650 .758 .539 .400 .421 .400 .416 .466 .520 .545 .569 .574 .542 .587 .631 .583 
1.00
0        

CR3
7 

.546 .682 .794 .565 .375 .441 .476 .436 .524 .527 .538 .524 .510 .596 .615 .584 .610 .602 
1.00
0       

CR2 .456 .595 .551 .775 .269 .368 .350 .364 .457 .540 .447 .521 .445 .496 .427 .459 .424 .418 .438 1.00
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CRT
4 

CRT
3 

CRT
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4 
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0 
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1 

CR3
2 

7 0 

CR2
8 

.486 .635 .588 .827 .374 .393 .331 .455 .488 .581 .532 .556 .475 .530 .456 .490 .439 .446 .467 .716 
1.00
0     

CR2
9 

.499 .651 .603 .848 .383 .403 .383 .398 .500 .520 .546 .570 .487 .543 .467 .503 .502 .513 .433 .657 .701 
1.00
0    

CR3
0 

.483 .631 .585 .822 .476 .391 .371 .386 .485 .504 .529 .552 .537 .527 .453 .487 .450 .443 .464 .548 .608 .697 
1.00
0   

CR3
1 

.485 .633 .587 .824 .372 .392 .372 .387 .487 .467 .531 .554 .474 .528 .454 .489 .451 .444 .466 .592 .613 .699 .678 
1.00
0  

CR3
2 

.446 .583 .540 .758 .343 .360 .342 .356 .448 .465 .441 .526 .436 .486 .418 .450 .415 .409 .428 .663 .627 .643 .623 .762 
1.00
0 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
CR44 CR45 CR46 CR47 CR38 CR39 CR40 CR41 CR42 CR43 CR33 CR34 CR35 CR36 CR37 CR27 CR28 CR29 CR30 CR31 CR32 

CRT4 .230 .166 .150 .268 .021 -.041 -.003 .100 -.028 .023 .046 -.008 -.080 .022 .051 .054 -.032 .028 -.044 .012 -.009 

CRT3 .047 .013 -.001 -.027 .074 .074 .181 .211 -.013 .179 .024 .074 -.002 .000 .074 .025 -.007 .019 .001 .014 .005 

CRT2 .056 .029 -.036 -.048 .000 .007 .020 .170 -.047 .002 .075 .215 .101 .095 .210 .013 .006 .000 -.002 .009 -.008 

CRT1 -.021 .023 .036 -.038 .019 -.040 .057 .034 -.049 .050 .002 .028 -.005 -.010 .030 .124 .189 .159 .225 .174 .009 
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องค์ประกอบหลักการยึดมัน่ความถูกต้องชอบธรรม (Integrity Measurement Model) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

IN54 <--- INT1 1.000 
    

IN53 <--- INT1 1.107 .046 24.196 *** par_1 

IN52 <--- INT1 .975 .046 21.121 *** par_2 

IN51 <--- INT1 1.095 .051 21.550 *** par_3 

IN50 <--- INT1 1.034 .047 21.799 *** par_4 

IN49 <--- INT1 1.081 .050 21.815 *** par_5 

IN48 <--- INT1 .960 .046 21.049 *** par_6 

IN58 <--- INT2 1.000 
    

IN57 <--- INT2 .887 .041 21.766 *** par_7 

IN56 <--- INT2 .966 .042 22.725 *** par_8 

IN55 <--- INT2 .875 .045 19.622 *** par_9 

IN64 <--- INT3 1.000 
    

IN63 <--- INT3 1.153 .054 21.519 *** par_10 

IN62 <--- INT3 1.254 .080 15.723 *** par_11 

IN61 <--- INT3 1.296 .077 16.767 *** par_12 

IN60 <--- INT3 1.421 .094 15.188 *** par_13 

IN59 <--- INT3 1.157 .072 16.132 *** par_14 

IN69 <--- INT4 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

IN68 <--- INT4 1.020 .057 17.948 *** par_15 

IN67 <--- INT4 1.067 .055 19.338 *** par_16 

IN66 <--- INT4 .998 .049 20.442 *** par_17 

IN65 <--- INT4 .986 .056 17.751 *** par_18 

 

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

   
Estimate 

IN65 
  

.516 

IN66 
  

.600 

IN67 
  

.532 

IN68 
  

.466 

IN69 
  

.573 

IN59 
  

.558 

IN60 
  

.611 

IN61 
  

.627 

IN62 
  

.574 

IN63 
  

.555 

IN64 
  

.394 

IN55 
  

.515 

IN56 
  

.656 
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Estimate 

IN57 
  

.616 

IN58 
  

.624 

IN48 
  

.567 

IN49 
  

.601 

IN50 
  

.596 

IN51 
  

.589 

IN52 
  

.554 

IN53 
  

.622 

IN54 
  

.604 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

INT1 
  

.161 .013 12.004 *** par_90 

INT2 
  

.193 .016 12.061 *** par_91 

INT3 
  

.106 .012 8.806 *** par_92 

INT4 
  

.159 .014 11.256 *** par_93 

e7 
  

.105 .006 16.447 *** par_94 

e6 
  

.120 .008 14.544 *** par_95 

e5 
  

.123 .007 17.288 *** par_96 

e4 
  

.135 .008 16.393 *** par_97 



230 
  

  

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e3 
  

.117 .007 16.605 *** par_98 

e2 
  

.125 .008 16.196 *** par_99 

e1 
  

.113 .007 16.289 *** par_100 

e11 
  

.117 .008 15.177 *** par_101 

e10 
  

.095 .006 15.450 *** par_102 

e9 
  

.095 .007 14.477 *** par_103 

e8 
  

.139 .008 16.510 *** par_104 

e17 
  

.162 .009 17.216 *** par_105 

e16 
  

.113 .007 15.985 *** par_106 

e15 
  

.123 .007 16.436 *** par_107 

e14 
  

.105 .007 15.403 *** par_108 

e13 
  

.136 .009 14.757 *** par_109 

e12 
  

.112 .007 16.657 *** par_110 

e22 
  

.119 .008 15.569 *** par_111 

e21 
  

.190 .011 16.933 *** par_112 

e20 
  

.159 .010 16.350 *** par_113 

e19 
  

.106 .007 15.713 *** par_114 

e18 
  

.145 .009 16.219 *** par_115 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
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Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
IN65 IN66 IN67 IN68 IN69 IN59 IN60 IN61 IN62 IN63 IN64 IN55 IN56 IN57 IN58 IN48 IN49 IN50 IN51 IN52 IN53 IN54 

INT4 .101 .147 .053 .037 .152 .020 .120 .080 -.065 .098 .005 -.025 .001 .074 .028 .059 -.001 .004 .026 .017 .022 -.008 

INT3 .040 .047 .011 .011 .062 .042 .142 .085 -.005 .125 .021 -.010 .018 .074 .012 .054 -.017 .005 .045 .013 .013 -.007 

INT2 .069 .043 -.019 -.049 .040 .001 .075 .053 -.086 .071 -.020 .074 .205 .190 .170 .114 .021 .005 .075 -.015 .018 -.003 

INT1 -.006 .053 .003 -.016 .025 .000 .069 .066 -.133 .064 -.026 -.042 .052 .079 .025 .137 .087 .107 .092 .079 .135 .087 
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Regression Weights effective followship(FOLL) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

WIE <--- FOLL .941 .047 19.938 *** par_11 

PAR <--- FOLL 1.024 .055 18.456 *** par_12 

CRT <--- FOLL .797 .036 22.031 *** par_13 

INT <--- FOLL 1.000 
    

WIE3 <--- WIE 1.000 
    

WIE2 <--- WIE .854 .030 28.835 *** par_1 

WIE1 <--- WIE 1.084 .038 28.447 *** par_2 

PAR3 <--- PAR 1.000 
    

PAR2 <--- PAR 1.024 .043 24.062 *** par_3 

PAR1 <--- PAR 1.035 .038 27.469 *** par_4 

CRT4 <--- CRT 1.000 
    

CRT3 <--- CRT 1.846 .085 21.770 *** par_5 

CRT2 <--- CRT 1.361 .065 20.833 *** par_6 

CRT1 <--- CRT 1.816 .094 19.243 *** par_7 

INT4 <--- INT 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

INT3 <--- INT 1.222 .037 32.815 *** par_8 

INT2 <--- INT .745 .029 25.951 *** par_9 

INT1 <--- INT 1.338 .048 28.100 *** par_10 

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

   
Estimate 

WIE <--- FOLL .855 

PAR <--- FOLL .902 

CRT <--- FOLL .915 

INT <--- FOLL .882 

WIE3 <--- WIE .866 

WIE2 <--- WIE .863 

WIE1 <--- WIE .850 

PAR3 <--- PAR .770 

PAR2 <--- PAR .912 

PAR1 <--- PAR .860 

CRT4 <--- CRT .756 

CRT3 <--- CRT .862 

CRT2 <--- CRT .819 

CRT1 <--- CRT .775 

INT4 <--- INT .849 
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Estimate 

INT3 <--- INT .924 

INT2 <--- INT .806 

INT1 <--- INT .842 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e12 <--> e11 .391 .086 4.531 *** par_14 

e7 <--> e12 -.709 .116 -6.115 *** par_15 

e7 <--> e13 -.729 .129 -5.641 *** par_16 

e9 <--> e14 .578 .104 5.560 *** par_17 

e10 <--> e11 .761 .120 6.335 *** par_18 

e10 <--> e7 -.398 .110 -3.623 *** par_19 

e4 <--> e7 1.154 .173 6.684 *** par_20 

e5 <--> e13 .089 .087 1.013 .311 par_21 

e6 <--> e11 -.847 .134 -6.306 *** par_22 

e6 <--> e12 -.670 .093 -7.229 *** par_23 

e6 <--> e13 -.562 .100 -5.595 *** par_24 

e6 <--> e14 .088 .086 1.018 .309 par_25 

e6 <--> e7 2.235 .199 11.226 *** par_26 

e6 <--> e4 .424 .112 3.802 *** par_27 

e1 <--> e14 -.195 .069 -2.818 .005 par_28 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e1 <--> e5 .193 .065 2.956 .003 par_29 

e2 <--> e12 -.191 .047 -4.085 *** par_30 

e3 <--> e7 -.140 .098 -1.423 .155 par_31 

e3 <--> e10 .248 .063 3.971 *** par_32 

e7 <--> e11 -.657 .172 -3.821 *** par_33 

e8 <--> e14 .327 .080 4.064 *** par_34 

e9 <--> e12 -.193 .075 -2.569 .010 par_35 

e10 <--> e12 .297 .077 3.869 *** par_36 

e10 <--> e13 .415 .095 4.383 *** par_37 

e5 <--> e10 -.118 .063 -1.867 .062 par_38 

e6 <--> e9 .344 .102 3.381 *** par_39 

e1 <--> e9 -.310 .098 -3.165 .002 par_40 

e3 <--> e11 .335 .087 3.876 *** par_41 

e2 <--> e13 -.007 .054 -.131 .895 par_42 

e9 <--> e8 .346 .149 2.326 .020 par_43 

e10 <--> e14 .677 .091 7.466 *** par_44 

e4 <--> e12 -.403 .066 -6.108 *** par_45 

e5 <--> e11 -.194 .110 -1.762 .078 par_46 

e5 <--> e7 .514 .139 3.684 *** par_47 

e5 <--> e12 -.143 .073 -1.970 .049 par_48 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e5 <--> e14 .125 .076 1.644 .100 par_49 

e1 <--> e11 .285 .100 2.853 .004 par_50 

e3 <--> e8 .173 .072 2.389 .017 par_51 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

e12 <--> e11 .228 

e7 <--> e12 -.311 

e7 <--> e13 -.345 

e9 <--> e14 .304 

e10 <--> e11 .365 

e10 <--> e7 -.143 

e4 <--> e7 .450 

e5 <--> e13 .103 

e6 <--> e11 -.325 

e6 <--> e12 -.402 

e6 <--> e13 -.364 

e6 <--> e14 .046 

e6 <--> e7 .646 

e6 <--> e4 .227 

e1 <--> e14 -.131 



238 
  

  

   
Estimate 

e1 <--> e5 .175 

e2 <--> e12 -.195 

e3 <--> e7 -.060 

e3 <--> e10 .181 

e7 <--> e11 -.184 

e8 <--> e14 .196 

e9 <--> e12 -.115 

e10 <--> e12 .222 

e10 <--> e13 .335 

e5 <--> e10 -.105 

e6 <--> e9 .136 

e1 <--> e9 -.156 

e3 <--> e11 .191 

e2 <--> e13 -.008 

e9 <--> e8 .155 

e10 <--> e14 .446 

e4 <--> e12 -.326 

e5 <--> e11 -.134 

e5 <--> e7 .267 

e5 <--> e12 -.155 
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Estimate 

e5 <--> e14 .119 

e1 <--> e11 .139 

e3 <--> e8 .115 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

FOLL 
  

2.852 .249 11.433 *** par_52 

R1 
  

.931 .096 9.735 *** par_53 

R2 
  

.685 .103 6.620 *** par_54 

R3 
  

.353 .049 7.173 *** par_55 

R4 
  

.813 .095 8.597 *** par_56 

e3 
  

1.153 .088 13.069 *** par_57 

e2 
  

.868 .067 13.011 *** par_58 

e1 
  

1.564 .114 13.776 *** par_59 

e6 
  

2.524 .166 15.186 *** par_60 

e5 
  

.781 .094 8.322 *** par_61 

e4 
  

1.385 .119 11.624 *** par_62 

e10 
  

1.624 .108 15.028 *** par_63 

e9 
  

2.542 .228 11.157 *** par_64 

e8 
  

1.962 .151 13.007 *** par_65 

e7 
  

4.744 .334 14.220 *** par_66 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e14 
  

1.420 .092 15.449 *** par_67 

e13 
  

.944 .093 10.181 *** par_68 

e12 
  

1.099 .071 15.556 *** par_69 

e11 
  

2.681 .181 14.843 *** par_70 

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

   
Estimate 

INT 
  

.778 

CRT 
  

.837 

PAR 
  

.814 

WIE 
  

.731 

INT1 
  

.710 

INT2 
  

.650 

INT3 
  

.853 

INT4 
  

.721 

CRT1 
  

.600 

CRT2 
  

.671 

CRT3 
  

.744 

CRT4 
  

.571 

PAR1 
  

.740 

PAR2 
  

.832 
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Estimate 

PAR3 
  

.593 

WIE1 
  

.722 

WIE2 
  

.744 

WIE3 
  

.750 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
FOLL INT CRT PAR WIE INT1 INT2 INT3 INT4 CRT1 CRT2 CRT3 CRT4 PAR1 PAR2 PAR3 WIE1 WIE2 WIE3 

FOLL 1.000 
                  

INT .882 1.000 
                 

CRT .915 .807 1.000 
                

PAR .902 .796 .825 1.000 
               

WIE .855 .754 .782 .771 1.000 
              

INT1 .743 .842 .680 .670 .635 1.000 
             

INT2 .711 .806 .650 .641 .608 .752 1.000 
            

INT3 .815 .924 .745 .735 .696 .778 .744 1.000 
           

INT4 .749 .849 .685 .675 .640 .715 .684 .784 1.000 
          

CRT1 .709 .625 .775 .639 .606 .464 .388 .494 .531 1.000 
         

CRT2 .749 .661 .819 .676 .641 .557 .533 .611 .621 .635 1.000 
        

CRT3 .789 .696 .862 .712 .674 .586 .526 .643 .672 .668 .751 1.000 
       

CRT4 .691 .610 .756 .624 .591 .642 .578 .647 .672 .526 .619 .652 1.000 
      

PAR1 .776 .684 .710 .860 .663 .577 .453 .632 .581 .695 .581 .612 .536 1.000 
     

PAR2 .822 .725 .752 .912 .703 .582 .547 .686 .642 .652 .616 .649 .540 .784 1.000 
    

PAR3 .694 .612 .635 .770 .594 .404 .342 .477 .536 .753 .520 .592 .480 .736 .702 1.000 
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FOLL INT CRT PAR WIE INT1 INT2 INT3 INT4 CRT1 CRT2 CRT3 CRT4 PAR1 PAR2 PAR3 WIE1 WIE2 WIE3 

WIE1 .726 .641 .664 .655 .850 .579 .516 .592 .508 .515 .544 .531 .502 .563 .635 .504 1.000 
  

WIE2 .737 .650 .675 .665 .863 .548 .466 .599 .552 .523 .553 .582 .510 .572 .606 .512 .733 1.000 
 

WIE3 .740 .653 .677 .668 .866 .601 .526 .603 .554 .506 .588 .584 .571 .574 .609 .514 .736 .747 1.000 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
INT1 INT2 INT3 INT4 CRT1 CRT2 CRT3 CRT4 PAR1 PAR2 PAR3 WIE1 WIE2 WIE3 

FOLL .024 .150 .108 -.024 .025 .057 .081 .015 .070 .116 .063 .044 .104 .046 

INT .135 .193 .360 .168 .062 .015 .005 -.210 -.021 -.050 .125 .003 .045 .011 

CRT -.008 .100 .073 -.108 .111 .107 .147 .146 .009 .071 -.045 .029 .052 -.005 

PAR .035 .194 -.010 -.092 -.134 .061 .054 .035 .241 .399 .207 -.026 .087 -.005 

WIE -.061 .125 .037 .031 .020 -.018 .053 -.036 .052 -.016 .004 .221 .303 .273 
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