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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล         

2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่ พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์                

3) ตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 

27,718 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอนจํานวน 610 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปมีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่

กําหนดไว้     คือ   1)    ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย   จํานวน 60 ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด   

คือ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% จึงได้รับการ

คัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF)   ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว   (AGFI)   ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI)    และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ทั้งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 3) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบหลักมีค่า

ระหว่าง  0.84 – 1.70   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์  0.70 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง   0.31 – 1.95 และ

ค่าน้ําหนักตัวบ่งชี้มีค่าระหว่าง 0.30 – 8.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30  

คําสําคัญ: ตัวบ่งชี้, ภาวะผู้นําอุดมสติ, ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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The objectives of this research were to 1) study the appropriateness of the indicators 

for selection in the model, 2) test the fitness of the model developed from theory and 

research with the empirical data, and 3) verify the factor loading value of the major 

components, minor components and indicators. The research population was 27,718 primary 

school administrators under the jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission. 

Data were collected by using a set of rating scale questionnaires from 610 randomly 

selected multistage random sampling. Data analysis was done by statistical program. The 

results of the research were based on the research hypotheses: 1) The 60 indicators used in 

the study were suitable for the criteria as mean equal to or higher than 3.00 and distribution 

coefficients equal to or less than 20%. All were selected in the model. 2) Models developed 

from theory and research were fit with empirical data by the value of relative Chi-square 

(CMIN/DF), root mean square error of approximation (RMSEA), goodness-of-fit index (GFI) 

adjusted goodness - of - fit index (AGFI), comparative fit index (CFI), and normed fit index 

(NFI) were in accordance with the criteria from both of the first order and the second order 

of confirmative factor analysis, and 3) the major components had factor loading ranged from  

0.84  to  1.70  , which is higher than the criterion as 0.70. The  minor components had factor 

loading between 0.31 to 1.95  and indicators had factor loading ranged from 0.30 to 8.26 , 

which are higher than the criterion as 0.30. 

Keywords: Indicator, Mindful Leadership, Primary School  Principal 
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บทท่ี1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
สภาวะจิตของคนทั่วไป โดยปกติจะกล่าวถึงสภาวะของการหลับและการตื่นเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว

ยังมีสภาวะจิตขั้นสูงขึ้นไปอีก เป็นสภาวะที่ร่างกายยังตื่นอยู่ ไม่ได้หลับ แต่จิตใจสงบ ผ่อนคลายมีความสุข โดย
สภาวะนี้จะมีคลื่นสมองที่พิเศษแตกต่างจากช่วงเวลาตื่น หลับและฝ๎นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยสภาวะจิตขั้นสูงนี้
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนาได้โดยการพัฒนา “สติและสมาธิ” เมื่อบุคคลได้รับการพัฒนาสติและ
สมาธิแล้วจะสามารถดําเนินชีวิตและทํางานได้อย่างมีความสุข ปราศจากทุกข์ บรรเทาโรคทางกายและโรคทาง
จิต และสามารถแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อสามารถนําสติและสมาธิมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ในการทํางานในชีวิตครอบครัวและในการสร้างสัมพันธภาพในสังคมแล้วจะเป็นประโยชน์อย่าง
มหาศาล (พระไพศาล วิสาโล, 2557)  

ในกรณีของสติ (Mindfulness) Kabat-Zinn (2003) ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัย
การแพทย์ของรัฐแมสซาจูเสทส์ ผู้เป็นปรมาจารย์ด้านสติในประเทศตะวันตก และเป็นผู้ริเริ่ม Mindfulness-
Based Stress Reduction Program ได้กล่าวว่า สติหมายถึงการคงไว้ซึ่งการรู้ตัวทุกชั่วขณะในความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกทางกาย และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  สติยังรวมไปถึงการยอมรับ ซึ่งหมายถึง
การที่บุคคลตั้งใจอยู่กับความคิดและความรู้สึกทั้งหลายโดยไม่ไปตัดสินผิดถูกในชั่วขณะนั้น เมื่อฝึกสติแล้ว
ความคิดของคนเราจะถูกปรับให้อยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ ป๎จจุบัน ไม่ต้องหมกมุ่นกับอดีตหรือวิตกกังวลถึง
อนาคต 

ส่วนสมาธิ (Meditation) The Free Dictionary (2014) ได้กล่าวว่า สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกความ
ตั้งใจให้จดจ่อกับเสียง วัตถุ ภาพในใจ ลมหายใจ การเคลื่อนไหวหรืออยู่กับความตั้งใจของตัวเอง เพ่ือที่จะเพ่ิม
ความรู้ตัวต่อป๎จจุบันขณะช่วยลดความเครียด ส่งเสริมการผ่อนคลายและก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของบุคคล
และจิตวิญญาณ เป็นความตั้งมั่นแห่งจิต เพ่ือให้จิตพักโดยว่างจากความคิดทั้งปวง เพราะโดยทั่วไปจิตจะมี
ความคิดอยู่เสมอ เมื่อสะสมความคิดที่ไม่ถูกใจก็จะกลายเป็นความว้าวุ่นอารมณ์และความเครียดในที่สุด 
นอกจากนี้ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2557) ได้กล่าวว่า สมาธิเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิต   การฝึกปฏิบัติสมาธิ คือ 
การทํา ใจให้นิ่งว่างจากความคิดทั้งปวง สร้างสุขด้วยสติในองค์กร โดยให้จิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลม
หายใจ หากจิตหยุดนิ่งได้แล้วจะมีพลังเหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกัน ย่อมมีพลังที่จะจุดไฟให้
ติดได้การฝึกสมาธินั้น ทางจิตวิทยานอกจากเป็นการลดความว้าวุ่นและความเครียดของจิตใจแล้ว จิตที่ออก
จากความสงบของสมาธิยิ่งเป็นจิตที่มีสติได้ง่ายอีกด้วย 
 แนวคิดเกี่ยวกับสติ (Mindfulness) ตามทัศนะของ Brown and Ryan (2003) และKabat-zinn 
(2003) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากสติในทางพุทธศาสนา มีลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาในเรื่องเชาว์ป๎ญญาหรือ
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ความฉลาด  (Intelligence)  ต่างๆของมนุษย์  ตามทัศนะของ  Zohar, 2000 ; Emmons, 2000 ; 
Wolman, 2001 ; Amram, 2007 ;  King, 2008 ที่กล่าวว่า  เชาวน์ป๎ญญาของมนุษย์มีหลากหลาย เช่น IQ 
(Intelligence   Quotient) คือความฉลาดด้านสติป๎ญญา   การรู้คิด EQ (Emotional   Quotient)   คือ 
ความฉลาดทางด้านอารมณ์  และ SQ (Spiritual Intelligence) คือ ความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งความ
ฉลาดทางด้านจิตวิญญาณนี้หมายถึงความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตและ
เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตตนเอง  ทําให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจตนเอง รู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริง
ของชีวิตตน สามารถรู้ซึ้งถึงเหตุผลได้ว่าตนเองเกิดมาเพ่ืออะไรและอยู่เพ่ืออะไร รวมไปถึงการเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อ่ืน เห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่ งต่างๆที่หลากหลายและเมื่อมีป๎ญหาหรือ
ความทุกข์ใดในชีวิต ก็สามารถปรับเจตคติและจัดการกับความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตได้ 

เมื่อพิจารณาทัศนะของความฉลาดทางจิตวิญญาณตามที่กล่าวมาแล้ว พบว่า มีความหมายที่โน้มเอียง
เข้าใกล้ป๎ญญาในทางพุทธศาสนามากกว่าตัวแปรความฉลาดทางจิตวิทยาแบบอ่ืน กล่าวคือ ความฉลาดทางจิต
วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของป๎ญญาทางพุทธศาสนาในด้านที่รู้เกี่ยวกับวิถีจิตของตนเองอย่างเป็นเหตุผล คือ รู้ว่า
ตนเองมีจุดดีจุดบกพร่องหรือมีกิเลส อันเป็นเครื่องเศร้าหมองในจิตอย่างไรบ้าง และสามารถจัดการกิเลสของ
ตนได้ในระดับหนึ่งโดยอาศัยพระธรรมคําสอนตามท่ีตนได้เรียนรู้มาเป็นตัวช่วยขัดเกลาและสามารถจัดการปรับ
เจตคติของตนและจัดการกับความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตของตนได้ระดับหนึ่ง 
 เมื่อพิจารณาทัศนะของความฉลาดทางจิตวิญญาณเชื่อมโยงถึงภาวะผู้นําอุดมสติ ( Mindful 
Leadership) ซึ่งนักวิชาการบางท่าน เช่น พระไพศาล วิสาโล (2557) เรียกว่า ภาวะการนําด้วยการเจริญสติ 
หมายถึง การนําเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานจนเป็นการดําเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้ตัวอยู่
กับป๎จจุบัน ทั้งในด้านการกระทําภายนอกของตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและความรู้สึกภายใน รูปแบบ
ของการเจริญสติที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดคือ การนั่งสมาธิ แต่การเจริญสติสามารถทําได้ในหลากหลายรูปแบบไม่
ว่าจะเป็นการตระหนักรู้ตัวเวลาทําสิ่งต่างๆ หรือการเห็นและสามารถละวางความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่า
การเจริญสติจะเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยดี เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา แต่
แนวคิดเรื่องภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) หรือภาวะผู้นําด้วยการเจริญสติ ถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งของทฤษฎีการจัดการของตะวันตก โดยเชื่อว่าหากผู้นํามีคุณสมบัติต่างๆที่เกิดจากการฝึกฝนการเจริญสติ 
เช่น มีการคิดที่ชัดเจนขึ้น รับรู้อารมณ์ความรู้สึกตนเองได้เร็วขึ้น มองการณ์ไกลและแน่วแน่ต่อเปูาหมายของ
ตนเอง จะทําให้การบริหารงานราบรื่น เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและทําให้คนทํางานมีความสุข เช่น  George 
(2010) นักวิชาการด้านภาวะผู้นําและอดีตผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งกล่าวว่า การฝึกเจริญสตินั้น จะช่วยให้
เรามีความชัดเจนว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเรา และทําเราเข้าใจโลกรอบตัวมากขึ้น การเจริญสติจะช่วยให้
เราลดละการให้ความสําคัญต่อสิ่งเล็กสิ่งน้อยและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สําคัญ เสริมสร้างพลังในการ
ทํางาน การมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นและมีความสามารถในการเสริมพลังแก่คนในองค์กร ฉะนั้น ดูเหมือนว่า
เปูาหมายของภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) หรือภาวะผู้นําด้วยการเจริญสติตามทัศนะของ
นักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการเจริญสติในศาสนาพุทธที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที่คนไทย
คุ้นเคยกัน แต่เป็นการนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและการนํา
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ในบริบทขององค์กรมากกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่การเจริญสติจะกลายเป็นทักษะที่มีการเรียนการสอนอย่าง
กว้างขวางและมีราคาแพง ทั้งในแง่การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาภาวะผู้นําหรือใช้เป็นเครื่องมือฝึกทหาร
ในกองทัพสหรัฐอเมริกา (Myers, 2015)  

จากผลการศึกษาของ พระไพศาล วิสาโล (2557) พบว่า การฝึกสติ กําลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งครั้งหนึ่งจํากัดวงอยู่ในสํานักปฏิบัติธรรมของชาวพุทธกลุ่มเล็กๆ ป๎จจุบันได้แพร่หลายไปตาม
โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ไม่เว้นกระทั่งเรือนจํา จนอาจกล่าวได้ว่า
การฝึกสติได้เข้าสู่กระแสหลักของสังคมอเมริกันไปแล้ว บรรษัทชั้นนําของอเมริกาเป็นอันมากได้จัดหลักสูตร
เจริญสติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงจัง กูเกิล (google) มีโครงการฝึกสติชื่อ “แสวงหาด้านในของ
คุณ” (Search Inside Yourself) ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 7 สัปดาห์สําหรับเจ้าหน้าที่ของตน ปรากฏว่าได้รับความ
สนใจอย่างล้นหลาม ในสํานักงานของกูเกิลยังมีทางเดินจงกรมซึ่งทําเป็นรูปเขาวงกต    ขณะที่อีเบย์ (E-bay) 
จัดห้องสมาธิที่มีบรรยากาศชวนนั่งเจริญสติ ส่วนทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟซบุ๊ค (Facebook) ก็ไม่ยอม
น้อยหน้า มีการจัดหลักสูตรเจริญสติแก่พนักงานเช่นกัน ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์คนหนึ่ง แม้แยกตัวมาตั้งบริษัทใหม่ 
แต่ก็ยังจัดให้มีการฝึกสติเป็นประจํา ล่าสุดท่าน หลวงปูุ ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) เป็นพระภิกษุชาว
เวียดนาม ผู้นําเสนอความคิด พุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน และพุทธธรรม เป็นสิ่งที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิธีชีวิตยุคป๎จจุบันได้ (Engage Buddhism) ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ 
พระอาจารย์เซน พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายานผู้สอนการฝึกสมาธิภาวนา เป็นกวี นักเขียน นักต่อสู้เพ่ือ
สันติภาพ ได้รับนิมนต์ให้ไปนําการเจริญสติที่สํานักงานของกูเกิล โดยมีผู้บริหารของบรรษัทชั้นนําด้าน
เทคโนโลยีมาร่วมปฏิบัติด้วย  และธนาคารโลกเป็นเจ้าภาพอาราธนาท่านไปบรรยายเรื่องพลังแห่งสติ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก  กิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้นําด้านเทคโนโลยีมีร่วมอย่างคับคั่ง คือ 
Wisdom 2.0 ซึ่งเป็นเสมือนมหกรรมประจําปีด้านการเจริญสติ   ปีนี้ (2557)   มีคนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน  
(ปีแรกที่จัดคือ 2552 มีคนร่วมเพียง 325 คน) มีองค์กรมากมายผุดขึ้นเพ่ือรับจัดหลักสูตรฝึกสติให้แก่บริษัท
ต่างๆ โดยมีรูปแบบและจุดเน้นจุดขายที่หลากหลาย  ไม่เพียงแต่เท่านั้น อุปกรณ์ส่งเสริมการเจริญสติก็ขายดี
มาก นอกจากเบาะรองนั่ง เสื่อ ระฆัง ธูป แล้ว ป๎จจุบันมีแอปส์ (Apps) เกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวกับการฝึกสติ
และทําสมาธิ   ยิ่งหนังสือด้วยแล้ว  ไม่ยากเลยที่จะหาหนังสือที่มีชื่อผูกกับคําว่า “สติ” หรือ 
Mindfulness  เช่น การเลี้ยงลูกอย่างมีสติ   การกินอย่างมีสติ   การสอนอย่างมีสติ     การบําบัดด้วย
สติ  การเรียนรู้อย่างมีสติ การเมืองแห่งสติ (Mindful Politics) สมองกับสติ (The Mindful Brain)  เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่นิตยสารไทม์ขึ้นปกด้วยภาพหญิงสาวในชุดขาวกําลังหลับตาทําสมาธิอย่างสงบ พร้อม
กับข้อความว่า “The Mindful Revolution” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นใน
อเมริกา อะไรทําให้การฝึกสติได้รับความนิยมอย่างมากมายเช่นนี้  เหตุผลสําคัญก็คือ  ความเครียดที่มากขึ้น 
อันเนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบและข้อมูลที่ท่วมท้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข่งขันที่เข้มข้นข้ึน อีกส่วนหนึ่งเกิดจาก
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีทําให้ผู้คนเชื่อมต่อกับโลกแห่งข้อมูลอันมากมายมหาศาล  ทําให้ผู้คนแทบไม่มีเวลา
เป็นของตนเอง ยังไม่ต้องพูดถึงการงานที่สามารถแทรกเข้ามาในช่วงเวลาที่ควรจะเป็นส่วนตัว เช่น เวลา
พักผ่อน อยู่กับครอบครัว หรือเวลานอน  ความเครียดเหล่านี้ผู้คนพบว่าไม่อาจบรรเทาได้ด้วยวิธีการที่คุ้นเคย 
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เช่น กิน เที่ยว เล่น เพราะให้ผลเพียงชั่วคราว อีกทั้งยังมีโทษตามมาโดยเฉพาะการเสพสิ่งเสพติดหรืออบายมุข 
นอกจากนั้น พระไพศาล วิสาโล ยังกล่าวอีกว่า หลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยมากมายที่ชี้ว่า การเจริญสตินั้นช่วย
ลดความเครียดได้ อีกทั้งยังมีผลดีต่อสุขภาพ แถมยังช่วยให้มีสมาธิดีขึ้นด้วย  ผลดีที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้เชื้อเชิญ
ให้ผู้คนเข้าหาการเจริญสติ ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็เห็นว่ามันเป็นผลดีต่อหน่วยงานของตนด้วย  เพราะช่วย
ให้พนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ประการหลังนี้เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดใจผู้บริหารองค์กรธุรกิจมาก
เพราะเชื่อว่ามันจะทําให้หน่วยงานของตนมี “ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน”  จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่มีการ
นําการเจริญสติเข้าไปในคณะธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  (Harvard Business School)  

จากที่กล่าวมา มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ เปูาหมายของภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) หรือ
ภาวะผู้นําด้วยการเจริญสติ  ตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการเจริญสติในศาสนาพุทธ ใน
กรณีของพุทธศาสนามีเปูาหมายที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที่คนไทยคุ้นเคยกัน แต่ในทัศนะของ
นักวิชาการตะวันตก มีเปูาหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล 
และการพัฒนาองค์การ ดังทัศนะของ Myers (2015) ดังกล่าวในตอนต้น  

ในงานวิจัยนี้ มุ่งการศึกษาภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) ตามทัศนะของนักวิชาการ
ตะวันตก ที่มีเปูาหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการ
พัฒนาองค์การ เพราะเห็นว่าจะเป็นแนวคิดที่จะสามารถนํามาใช้พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังคมยุค
ป๎จจุบันได้โดยมุ่งหวังผลในแง่ของการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา  ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า 
นักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความมีภาวะผู้นําอุดมสติที่หลากหลาย     ดังเช่น    Hawkins  (2011) 
ผู้บุกเบิกการฝึกอบรมความเป็นผู้นําอุดมสติการพัฒนาและบริการให้คําปรึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการที่ผู้นํา
อุดมสติยึดถือ ดังนี้   1) ตระหนักในด้านอารมณ์ของตนเอง  2) เข้าใจในสถานการณ์  3) เข้าใจเสียงรอบข้าง 
4) ใช้กระบวนการแบบองค์รวมในการตรวจสอบ  Inam (2012) ผู้ให้การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงได้กล่าวถึง
วิธีที่จะทําให้เกิดสติของผู้นําอุดม ดังนี้ 1) รู้จักการลดความเครียด 2)   รู้จักตัวเอง   3) เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น 
4) จัดการหรือควบคุมพลังในตนเอง  5)  ผู้รู้จักการฟ๎ง    6) เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คนอ่ืนมีส่วนร่วม   7) สร้าง
ระยะห่างระหว่างการคิดกับการทํา  8) สัมผัสด้วยสัญชาตญาณ  9) โอบกอดรับการเปลี่ยนปลง 10) มีจุดเน้น
ในความชัดเจนมากขึ้น  Riddle (2012) ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ความเป็นผู้นําด้านการสร้างสรรค์ รัฐแซนดีเอโก
สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสามหลักสําคัญของการฝึกผู้นําเชิงสติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่มีใจที่ว่างเปล่า 2) ไม่ใช่
การเกิดปฏิกิริยา 3) ให้ความสนใจและเอาใจใส่  Ataya  (2013) ผู้บริหาร  Western Leaf Electronics  
University of Phoenix  ได้กล่าวถึง 9 วิธีในการปฏิบัติความเป็นผู้นําอุดมสติ 1) เป็นป๎จจุบันอยู่กับป๎จจุบัน 
2)  มีความระมัดระวัง 3)  มีความเงียบสงบ    4)  มีความมุ่งเน้น 5)  มีความชัดเจนและมุ่งมั่น    6)  อุเบกขา 
7)  มีความขะมักเขม้น 8)  มีความเห็นอกเห็นใจ 9) ไร้ที่ติไม่มีมลทิน Lamos (2014) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง  กล่าวถึง  5 ลักษณะของความเป็นผู้นําเชิงสติ ดังนี้  1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง  2) มีการ
พัฒนา 3) ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5)  ยอมรับการเสี่ยงในการตัดสินใจ 
Oetting  (2015) ผู้จัดการอาวุโส รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา   ได้กล่าวถึงหกทักษะในผู้นําอุดมสติ   ดังนี้ 
1) รับผิดชอบ 2) มีความชัดเจนไม่รีบเร่งในการตัดสินใจ  3) มีการปรับตัวที่ดี 4) เริ่มต้นด้วยความรักความ
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เมตตา 5) เปิดให้มกีารเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม 6) มีการปูองกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในทีม อีกรายหนึ่ง
คือ  Williams (2016) ประธานบริษัทเรย์วิลเลียมส์แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการการฝึกอบรมผู้บริหาร
และการพูดอย่างมืออาชีพ  ได้กล่าวถึง 7 อุปนิสัยของผู้นําอุดมสติ  ดังนี้ 1)  รู้ตัวเองอยู่กับป๎จจุบัน 2) ครุ่นคิด
ความตระหนักในตนเอง 3)  มีการจัดการบริหารพลัง  4)  ตอบสนองมากกว่าการนิ่งเฉย 5) แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับและความเห็นอกเห็นใจ  6)  การเปิดกว้าง  7)  ความผูกพันไม่ใช่สิ่งที่ผูกพัน  

นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่าน ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นําเชิงอุดมสติ   ในลักษณะที่
เป็นหลากหลายทัศนะ ทั้งที่มีทัศนะท่ีตรงกันและที่แตกต่างกัน ดังมีผลการศึกษาท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอไว้ในบทที่ 2 
เป็นหลากหลายทัศนะที่ผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการนํามาสังเคราะห์ด้วยกระบวนวิจัย และตรวจสอบยืนยันถึง
ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ก็จะทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําอุดมสติ ที่สามารถจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทไทยได้
อย่างเป็นระบบ  ซึ่งการสังเคราะห์หลากหลายทัศนะด้วยกระบวนวิจัยและตรวจสอบยืนยันถึงความตรงเชิง
โครงสร้างของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ ด้วยกระบวนการวิจัยโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical definition) จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นผลจากการสังเคราะห์ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพ่ือพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา    โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์   (Empirical     definition) 
ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วกําหนด
น้ําหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2545) ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือการสังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้  นําไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่
ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยหากพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ก็แสดงว่า 
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการ
วิจัยต่อเนื่องหรือเพ่ือการพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินเพ่ือการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทฤษฎีและ
ผลงานวิจัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่จะส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป   
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1.2 ค าถามการวิจัย  
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม ่โดยมีคําถามการวิจัยย่อยดังต่อไปนี้  

1.2.1 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีกําหนดหรือไม่ 
1.2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติที่พัฒนาขึ้นมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
1.2.3 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นําอุดมสติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  
      เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้  

1.3.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือ
คัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  

1.3.2 เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี  
และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.3.3 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง จากค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  

1.4 สมมติฐานการวิจัย  
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยนี้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิ ยามเชิงประจักษ์ 

(Empirical definition) ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐาน แล้วกําหนดน้ําหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) เพราะเป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ 
(Scientific approach) จึงมีความน่าเชื่อถือกว่าวิธีใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic definition) และวิธีใช้
นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical definition) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย
อย่างหนักแน่นจากหลากหลายแหล่งเพ่ือการสังเคราะห์ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ดังผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการในการทําวิจัยที่
เคร่งครัดต่อหลักการพร้อมได้ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจัย ตามทัศนะของ Kerlinger, 
and Lee (2000) ทั้งกรณีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงกําหนดสมมติฐาน
การวิจัยเพ่ือคาดคะเนคําตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 
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1.4.1 ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมสําหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นํา
อุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% 

1.4.2 โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-
square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1–3 หรือน้อยกว่า 2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าต่ํากว่า 0.05 3) ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 4) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI)   มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 5)   ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ    (Comparative fit index: CFI)    มีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00    และ  
6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) มีค่าอยู่ระหว่าง  0.90-1.00  

1.4.3 โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
องค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้
มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30  

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
     1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 
     1.5.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นําอุดมสติ และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นํา
อุดมสติ ที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน และกําหนด
เป็นขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้  

1.5.2.1 องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบด้วย 
  1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
  2) มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
  3) รู้ขอ้จํากัดของตนเอง (Self - Limitation) 

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

  4) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
1.5.2.3 องค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ประกอบด้วย 
          1) ความมีน้ําใจ (Kindness) 
          2) ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
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          3) มีเมตตา (Merciful) 
          4) มีสติ (Conscious) 
1.5.2.4 องค์ประกอบตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
         1) ระบุเปูาหมาย (Purpose) 
         2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
         3) ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
การวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โมเดลภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา  ผู้ศึกษาได้กําหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้  
1.6.1 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน หรือผู้รักษา

ราชการแทนผู้อํานวยการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
     1.6.2 ภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) หมายถึง การแสดงออกที่สังเกตได้จากพฤติกรรม   
1) ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 2) มีความมุ่งมั่น (Commitment)   3) มีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion) 4) การตัดสินใจที่ดี   (Good Decision) 
    1.6.3 ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะในการ
ทํางาน โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ 1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 2) มีการ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment) 3) รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self - Limitation) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
นิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

1.6.3.1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจนผลกระทบของอารมณ์
ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการทํางาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์ความสําเร็จของ
การทํางานและเปูาหมายขององค์กร 

1.6.3.2 มีการประเมินตนเอง (Self – Assessment) หมายถึง ความสํานึก ซึ่งเป็นภาวะทางจิต
ที่เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆเกิดการรับรู้และการตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้าน
ของตัวเองกับคนอ่ืนแล้วมีการประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลําเอียง 
มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง โดยพิจารณาผลที่เกิดข้ึน จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน หรือการสํารวจด้วย
ตนเอง มีความมันใจในคุณค่า และความสามารถของตนเอง 

1.6.3.3 รู้ขีดจํากัดของตนเอง (Self - Limitation) หมายถึง การเข้าใจตนเองในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ โดยการสํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงในส่วนประกอบต่ างๆของ
ชีวิตตนเอง สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่าง หรือทําให้เกิดความแตกต่างกับคนอ่ืน รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง 
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รู้ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่ทําได้ อะไรที่เกินฝ๎น มีความใส่ใจตัวเอง เพ่ือที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและ
ช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดของตนเอง 

1.6.4 มีความมุ่งมั่น (Commitment) หมายถึง พฤติกรรมที่ได้ร่วมมือกันพัฒนางานให้บรรลุเปูาหมาย
ที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลและสําเร็จผลสัมฤทธิ์ สังเกตได้จาก1) มีเปูาหมาย (Goal) 2) มีทัศนคติเชิง
บวก (Positive Attitude) 3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work)   4) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
แต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้  

1.6.4.1 มีเปูาหมาย (Goal) หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กร
กําหนด โดยยึดเปูาหมายเป็นหลักสําหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก้าวหน้าของความสําเร็จขององค์กร เป็น
ความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆในอนาคต สามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการโดยมี
การกําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

1.6.4.2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หมายถึง ความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและ
ตระหนักถึงโอกาส เป็นความรู้สึกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ สามารถสร้างแรงดึงดูดใจและเป็น
พลังขับเคลื่อนในการทํางานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองโดยสามารถที่จะ
เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

1.6.4.3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) หมายถึง การมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุด
เรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทําและมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดีให้เกียรติ
และยกย่องเพ่ือนร่วมงานและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานและยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลง
ของที่ประชุม 

1.6.4.4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน    
ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุ
เปูาหมาย มีความทุ่มเทในการทํางานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี   
  1.6.5 มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้กระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผล
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการทํางาน เพ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ สังเกตได้จาก
องค์ประกอบที่  1) ความมีน้ําใจ  (Kindness)  2) ความเอ้ืออาทร  (Generosity)  3)  มีเมตตา  (Merciful) 
4)  มีสติ  (Conscious) ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี  
                 1.6.5.1 ความมีน้ําใจ (Kindness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีลักษณะเป็นผู้ให้โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นผู้มีความเสียสละ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน
และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น สละความสุขส่วนตน เพ่ือทํา
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
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                 1.6.5.2 ความเอ้ืออาทร (Generosity) หมายถึง กระบวนการกระทําระหว่างบุคคลที่ให้การ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลให้ดํารงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ ประคับประคองและเอ้ืออํานวยให้บุคคล
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อ
บุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม โดยคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 
                 1.6.5.3 มีเมตตา (Merciful) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรักใคร่ ความ
ห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน คิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทําได้ กระทําด้วย
ความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 
                 1.6.5.4 มีสติ (Conscious) หมายถึง สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความตระหนักและการ
รับรู้ ต่อการกระทําและต่อความคิดของตนเองและท่ีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมีความระมัดระวังมีการเตรียมตัวและ
ตื่นตัว มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี ทําให้แก้ไขป๎ญหาอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติทําให้เรายอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

1.6.6 มีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) หมายถึง พฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดํารงอยู่ในความถูกต้องและดีงามตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม สังเกตได้
จากองค์ประกอบที่ 1) ระบุเปูาหมาย (Purpose) 2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 3) ตระหนักถึง
อคติ (Aware of Biases) 

1.6.6.1 ระบุเปูาหมาย (Purpose) หมายถึง ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถวัด
ได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มี
ความท้าทาย และเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ  

1.6.6.2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) หมายถึง การนําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 
การจัดลําดับการคิด สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น โดยเรียบเรียงความคิด
ให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราวต่างๆ อย่างต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน สามารถ
แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบโดยอาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริง  

1.6.6.3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึง
ความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง เป็นผลนํามาซึ่งการสูญเสีย
ความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความลําเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและปฏิเสธที่จะคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.7.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ  
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   โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ ดังนี้ 

1.7.1.1 ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที่สามารถ

นําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และสามารถ

นําไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

1.7.1.2 ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ใน

รูปแบบที่ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทําให้องค์การ

สามารถนําไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการดําเนินงานขององค์การได้ และมีคุณสมบัติที่สามารถ

นําไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 

1.7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 

1.7.2.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทําให้ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา

อุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย ที่สามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือ

กําหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทาง อันจะช่วยลดป๎ญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ 

1.7.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนําโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาไปทดสอบเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจ หรือในการประเมินผล (evaluation) การดําเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มาก

น้อยเพียงใด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการควบคุมองค์การ (controlling the organization) ซึ่งเป็น

กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การที่

กําหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กําหนดถึงสิ่งที่จะให้บุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือองค์การได้กระทํา เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้

ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทําให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ให้มากขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 
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บทท่ี 2 
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ใน
โมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการ
หรือหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตามลําดับดังนี้ คือ 

1. หลักธรรมเพ่ือการวิจัย 
2. สติและสมาธิ ตามวิถีพุทธศาสนา 
3. องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นําอุดมสติ 
4. องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ ของแต่ละองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นําอุดมสติ 
5. โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นําอุดมสติเพื่อการวิจัย 

2.1 หลักธรรมเพ่ือการวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยโดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการวิจัย  ทํา

ให้การวิจัยตั้งแต่เริ่มการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะกล่าวถึงนั้นช่วย
เสริมสร้างให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น   และช่วยให้การวิจัยนี้สําเร็จลุล่วง ทั้งยัง
ประยุกต์หลักคิด หลักการในการบริหารจัดการกิจการงานด้านอ่ืนๆได้   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น้อมนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประกอบการวิจัย ดังนี้ 

หลักสัปปุริสธรรม 7   
กนก แสนประเสริฐ  (2559)  รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้กล่าวว่า การยึด

หลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม  7  คือ 
1. ธัมมัญํุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือรู้ความจริง รู้

หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะทําให้เกิดผล  
2. อัตถัญํุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่ง

หมาย คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น  
3. อัตตัญํุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น  โดยฐานะภาวะเพศ 

ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด  แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักที่จะปรับปรุง
ต่อไป  

4. มัตตัญํุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความ
พอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน  
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5. กาลัญํุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการประกอบกิจ  

6. ปริสัญํุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society)   ความเป็นผู้รู้จัก   ชุมชน   คือ 
รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น  

7. ปุคคลัญํุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้จัก
บุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม  

หลักธรรมสัปปุริสธรรม  7  เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัยในเบื้องต้น  การทําวิจัยจะต้อง
เริ่มจากการมีเหตุและผลที่น่าสนใจในการทําวิจัย  โดยกําหนดกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับหลัก 
หลักการ หลักเกณฑ์ ระเบียบการวิจัย ทฤษฎี เพ่ือกําหนดขอบเขตในงานวิจัย เพ่ือให้ผลของงานวิจัยได้ออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ สามมารถเป็นแนวทั้งในการพัฒนางานด้านอ่ืนๆ ต่อไป    ทั้งนี้   ผู้ทําวิจัยจะต้องรู้สภาวะ  
กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัดในงานวิจัย และคุณธรรม สามารถประเมินตนเองได้ในหลักธรรม ดังนี้ 
ศรัทธา (ชอบ รักในงานอะไร) ศีล (วินัย) สุตะ(ความรู้) จาคะ (ความเสียสละ) ป๎ญญา (กระบวนการในการ
พัฒนาความรู้ที่มีอยู่)  และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป รู้จักประมาณ   ความพอดี รู้จักประมาณในการใช้จ่าย 
ประมาณภาระงาน  มีการวางแผนการปฏิบัติงานระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น   รู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทํางานวิจัย  เช่น แบ่งเวลา ทําให้ถูกจังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็น
เวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น  การรู้จักและเข้าถึงประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย  
เป็นผู้รู้จักบุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคล 

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

ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติดีในการดําเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพการงานทําให้เกิดความมั่นใจในตนเองจน
ที่จะกระทําในสิ่งใดๆซ่ึงจะเกิดประสิทธิผลแก่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และคนรอบข้าง (มักใช้คู่
กับ สัปปุริสธรรม 7 ประการ) 

1. ป๎ญญาพละ (กําลังความรู้)  ป๎ญญา 3 ประการ 
1.1 ป๎ญญาจากการศึกษา เป็นป๎ญญาที่ได้จากการศึกษาในตําราหรือบทเรียน อาทิ ป๎ญญาหรือ

ความรู้ที่ได้จาการเล่าเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญาตรี 
1.2 ป๎ญญาจากประสบการณ์ เป็นป๎ญญาที่ได้จากการปฏิบัติหรือการลงมือปฏิบัติจริง  
1.3 ป๎ญญาจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นป๎ญญาที่เกิดขึ้นภายในภายใต้พ้ืนฐานของป๎ญญาจาก

การศึกษา และประสบการณ์ แล้วนํามาคิดวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ต่างๆจนเกิดป๎ญญาหรือความรู้ใหม่ตามมา 
2. วิริยพละ (กําลังความเพียร) ความเพียร 5 ประการ 

2.1 สังวรวิริยะ คือ ความเพียรระวังไม่ให้ประพฤติในอกุศลกรรมทั้งปวง 
2.2 ปหานวิริยะ คือ ความเพียรในการละหรือลดอกุศลกรรมที่ตนทําให้เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป 
2.3 ภาวนาวิริยะ คือ ความเพียรในการประพฤติให้เกิดกุศลกรรม 
2.4 อนุรักขนาวิริยะ คือ ความเพียรรักษากุศลกรรมคงอยู่ และเจริญยิ่งขึ้น 
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3. อนวัชชพละ (กําลังความสุจริต)   สุจริต 3 ประการ 
3.1 กายสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางกาย  
3.2 วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางวาจา  
3.3 มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบทางใจ  

4. สังคหพละ (กําลังการสงเคราะห์)  สังหควัตถุ 4 ประการ (การสงเคราะห์) 
4.1 ทาน คือ การให้หรือการบริจาค  
4.2 ปิยวาจา คือ การพูดวาจาอ่อนหวาน ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดนินทา ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืน 
4.3 อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน และส่วนรวมตามสภาพ และ

ความสามารถของตน 
4.4 สมานัตตตา คือ การประพฤติตนด้วยความดี และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอ 
สังคหวัตถุ 4  
ธิติวุฒิ หมั่นมี  (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  กระบวนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) ทุกคนย่อมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานให้สัมฤทธิผลเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กร มีตัวชี้วัด และต้องมีหลักธรรมเข้ามาใช้ในการบริหาร หลักสังคหวัตถุ 4 คือ 

1. ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
2. ปิยวาจา ได้แก่ การพูดคําสุภาพ อ่อนหวาน 
3. อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกัน 
4. สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
หลักธรรมพละ 4 ประการ หรือ  พลังคุณธรรม 4 ประการ พื้นฐานการวิจัยจะต้องมีความรู้ในงานวิจัย

นั้น  ซึ่งมีผลมาจากการศึกษา   ค้นคว้า ข้อมูล   ทฤษฎีต่างๆ  ทั้งจากประสบการณ์  การทํางาน  การลงมือ
ปฏิบัติจริง  จากนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ป๎จจัยต่าง   จนเกิดป๎ญญาหรือองค์ความรู้ใหม่   ซึ่งการทําวิจัย
จะต้องประกอบไปด้วยความเพียรพยายาม  ความขยันชนะความเกลียดคร้าน  ความมุ่งมั่น  การทํางานที่
สุจริต  และการทําวิจัยได้รับความร่วมมือในการทํางานจากหลายฝุาย  หลายองค์กร  ซึ่งก่อให้เกินการ
ประสานงานหลายๆ  ด้าน    ผู้วิจัยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้  มีความประพฤติชอบทางกาย วาจา  ใจ   
มีปิยวาจา สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน  องค์กร  สังคม  และแก่ตนเอง 

หลักธรรม 4 ส.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ม.ป.ป.)   ได้กล่าวว่า  กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลัก

ไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ป๎ญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการ
สอนใน  ทางทฤษฎี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงบริหารเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่
การจัดการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
การศึกษา   คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป    ในการสื่อสารเพ่ือการบริหารแต่ละครั้งพระพุทธเจ้า
ทรงใช้หลัก 4 ส. ซึ่งคําอธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้ 
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          1. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้
สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 
          2. สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธาและความรู้สึก
ว่าต้องฝ๎นให้ไกลและไปให้ถึง 
          3. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร้นใน
การดําเนินการไปสู่เปูาหมาย 
          4. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริม
ให้สมาชิกมีความสุขในการงาน 
 หลักธรรม 4 ส. กระบวนการทํางานวิจัยสามารถท่ีจะอธิบายเป็นขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีเหตุมี
ผล เข้าใจง่าย  มีการนําเสนอที่ดี  นําเสนอได้หลากหลายรูปแบบ   แสดงให้เห็นถึ งคุณประโยชน์ของงานวิจัย  
แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์  เพ่ือที่จะเป็นแนวทางแก่งานอ่ืนๆ   และสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้มีความสุขในการงาน 

ฆราวาสธรรม 4  
Moneyhub.in.th (2016)  ได้กล่าวว่า หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นเป็นที่พิสูจน์กันมาหลายยุค

หลายสมัยแล้วว่าเป็นสัจธรรมที่แท้จริง ทั้งยังช่วยผู้ปฏิบัติมีความสุขความเจริญ โดยมีหลักธรรม  ดังนี้ 
ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมของฆราวาสอันประกอบไปด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
1. สัจจะ  หมายถึง ความซื่อสัตย์ซื่อตรง การตั้งมั่นในความสัตย์  
2. ทมะ  หมายถึง การข่มจิตข่มใจ การรู้จักระงับอารมณ์เม่ือมีความไม่พอใจเกิดขึ้น  
3. ขันติ  หมายถึง ความอดทนอดกลั้น  
4. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ  
อิทธิบาท 4  คือ หลักธรรมแห่งความสําเร็จอันประกอบไปด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
1. ฉันทะ  หมายถึง ความฝ๎กใฝุ ตั้งมั่น และมีกําลังใจในสิ่งที่ทําโดยไม่ทะเยอทะยานจนเกินเหตุ  
2. วิริยะ  หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร เป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ประสบความสําเร็จ   
3. จิตตะ  หมายถึง สมาธิ การมีสมาธิทําให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่คิด  
4. วิมังสา  หมายถึง ความมีป๎ญญาและเหตุผลธรรมข้อนี้เป็นหลักสําคัญในการกระทําสิ่งทั้งปวง 

เพราะหากตั้งมั่นอยู่ในสติป๎ญญาและความมีเหตุมีผลแล้วก็ทําไม่เกิดความผิดพลาด  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (2559)  ได้กล่าวว่า ธรรมะที่เหมาะสม

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ "อิทธิบาท 4" ซึ่งหมายถึง ธรรมแห่งความสําเร็จ ประกอบด้วย   ฉันทะหรือ ความ
พอใจ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทําอยู่ และมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย วิริยะ 
หรือ ความพากเพียร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหมั่นฝึก
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   จิตตะ หรือ ความเอาใจใส่ หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ทํา รวมถึงมีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ทํา

http://www.moneyhub.in.th/
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อย่างเต็มสติกําลัง และ วิมังสา หรือ ความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ทํา ทํางานด้วยป๎ญญา ด้วย
สมองคิด รวมถึงเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง ทั้งในแง่ขั้นตอนและผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หลักธรรมฆราวาสธรรม 4  การได้รับความไว้วางใจทั้งจากบุคคลรอบข้างในการทํางาน  ทั้งนี้ต้องเกิด
จากความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนั้นยังช่วยคุ้มครองให้พ้นจากข้อติคําครหาอันเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวในหน้าที่
การงานได ้ เมื่อจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนหรือทํางานเป็นทีม การระงับข่มอารมณ์เกรี้ยวกราดก้าวร้าวนี้จะช่วย
ไม่เกิดความขุ่นของหมองใจต่อกัน ทําให้สามารถอยู่ร่วมกันหรือทํางานร่วมกันได้โดยราบรื่นและประสบ
ความสําเร็จได ้  การศึกษาเล่าเรียน  การศึกษาค้นคว้า หรือการประกอบกิจประการใดก็ล้วนจะต้องพบเจอกับ
ป๎ญหาและความยากลําบาก การฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติจึงช่วยให้สามารถฝุาฟ๎นผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ และก้าว
สู่ความสําเร็จได้ในที่สุด  ความเสียสละ ความเสียสละนี้เป็นธรรมข้อสําคัญในการทํางาน โดยเฉพาะงานที่
จําเป็นต้องทําร่วมกับผู้อ่ืนหากผู้ร่วมงานทุกคนต่างปราศจากความเสียสละ ไม่ลงทุนลงแรง  การงานนั้นก็ย่อม
บกพร่อง และคงประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ์ไม่ได้ 

หลักธรรมอิทธิบาท 4  หลักธรรมแห่งความสําเร็จ   ทําให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีแรงกาย
แรงใจในการทําการงานอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จได้  หากตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียรด้วยจิตใจอันไม่ย่อ
ท้อ แม้จะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาสามารถฝุาฟ๎นจนผ่านพ้นอุปสรรคป๎ญหาไปได้ป๎ญญา   การจดจ่อในสิ่งที่ทําย่อม
ทําให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ เพราะเกิดมาจากการพิจารณาไตร่ตรองโดยถี่ถ้วนอย่างแท้จริง  การไม่ละทิ้ง
ต่องานที่ทํา  ซึ่งก็สามารถอธิบายได้ในความหมายที่คล้ายคลึงกับสมาธินั่นเอง   ความมีป๎ญญาและเหตุผลธรรม
ข้อนี้เป็นหลักสําคัญในการกระทําสิ่งทั้งปวง เพราะหากตั้งมั่นอยู่ในสติป๎ญญาและความมีเหตุมีผลแล้วก็ทําไม่
เกิดความผิดพลาด แม้จะต้องเผชิญกับป๎ญหา ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยความสุขุม ตรงจุด จนป๎ญหานั้นบรรเทา
เบาบางลง และสามารถมุ่งเดินไปสู่เปูาหมายได้โดยราบรื่น  ต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทําอยู่ และมีความสุขกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย  
   ดังนั้น  หลักธรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ร่วมกันได้และจะช่วยให้มีความถูกต้องในการคิดมากขึ้น 
ในขณะที่ทําการวิจัยในทุกขั้นตอน ผู้วิจัยได้นําหลักธรรมนี้มาใช้ตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยเป็นการศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บนหลักของเหตุและผล ซึ่งตรงกับหลักธรรมนี้ 
ไม่มีการกล่าวอ้างลอย ๆ คํานึงถึงเหตุผลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษา และการเขียน
รายงานเสมอ  สําหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยเพ่ือเชื่อมโยงถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพ่ือนําไปสู่
การกําหนดเป็น การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  ซึ่งเป็นโมเดลสมมติฐานที่จะนําไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่กล่าวถึงต่อไป 

2.2  สติและสมาธิตามวถิพีุทธศาสนา 
ดังกล่าวในบทนําของบทที่ 1 ว่า เปูาหมายของภาวะผู้นําอุดมสติ (Mindful Leadership) หรือภาวะ

ผู้นําด้วยการเจริญสติตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกจะแตกต่างจากการเจริญสติในศาสนาพุทธ ในกรณี
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ของพุทธศาสนามีเปูาหมายที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนิพพานอย่างที่คนไทยคุ้นเคยกัน แต่ในทัศนะของนักวิชาการ
ตะวันตกมีเปูาหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการ
พัฒนาองค์การ นอกจากนั้น ในคําสอนทางพระพุทธศาสนามักกล่าวถึง “สติ” และ“สมาธิ” ควบคู่กัน ดังนั้น 
เพ่ือทําความเข้าใจความหมายของ “สติ” ตามวิถีพุทธศาสนา และความเหมือนกันและแตกต่างกันระหว่าง 
“สติ” และ “สมาธิ” ผู้วิจัยขอนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “สติ” และ “สมาธิ” โดยสังเขป ดังนี้ 

    2.2.1 สติตามวิถีพระพุทธศาสนา 

หลวงปูุชา สุภัทโท (n.d.) ได้กล่าวว่า  ผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลา ผู้นั้นก็จะได้ฟ๎งธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะ หูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะ จมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะ ลิ้นได้
รสก็เป็น ธรรมะ ธรรมารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับใจ นึกขึ้นได้เมื่อใดเป็นธรรมะเม่ือนั้น  ฉะนั้น ผู้มีสติจึงได้ฟ๎งธรรมะของ
พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน    มันมี   อยู่ทุกเวลาเพราะอะไร  เพราะเรามีความรู้อยู่ 
ในเวลานี้ เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะ จะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะ จะถอยไปข้างหลังก็ถูก ธรรมะ ท่านจึงให้มี
สติถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นกําลังใจของตน เห็นจิตของตน ความรู้สึกนึกคิด ของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ รู้ถึงที่
แล้ว ก็รู้แจ้งตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้ การประพฤติ ปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ เธอจงระวัง
ความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ เธอจงระวังความประพฤติของ
เธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะ
ความเคยชินของเธอ    จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ    เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ   เพราะอุปนิสัยของเธอ 
จะกําหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต 

พระพรหมมังคลาจารย์  (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า สติเฉกเช่นเดียวกับยามรักษาประตู  คําว่าเปิดประตู
โดยไม่มียาม  โยมอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร ประตูท่ีเปิดก็คือเปิดตาไว้  เปิดหูไว้  เปิดจมูก   ลิ้น  กายประสาท
ไว้  เปิดใจไว้  สิ่งต่างๆก็ไหลเข้ามา  รูปก็ไหลเข้าทางตา  เสียงเข้าทางประตูหู  กลิ่นก็ไหลเข้าทางประตูจมูก  
รสเข้าทางประตูลิ้น  เครื่องสัมผัสเข้าทางกายประสาท  ใจไปทําหน้าที่รับรู้สิ่งนั้น  ไม่มียามไปเฝูาที่ประตู  ยาม
นั้นคืออะไร  ยามนั้นคือสติป๎ญญานั้นเอง  ตัวสตินี่ คือยามที่เอาไปเฝูาไว้  เราใช้ให้ไปอ่ืนเสีย เอาสติไปอ่ืนเสย  
ไม่มาอยู่ที่หน้าที่  คือการเฝูาประตู    เมื่อไม่มียามเฝูาประตู  รูปมันก็เข้าไป  ใจก็คิดปรุงแต่งไป  ว่าสวย  ว่าไม่
สวย  น่ารัก  ไม่น่ารัก  ไม่น่าเอา  เป็นของกู  มันคิดวุ่นวายไป  เพราะสติมันไม่เฝูาอยู่ตรงนั้น   นี่แหละเรียกว่า
ไม่มียามเฝูา  เปิดประตูท้ิงไว้ไม่มียามเฝูาของหายบ่อยๆ  เกิดทุกข์บ่อยๆ  จิตใจเราก็เช่นเดียวกัน  เราจะต้องมี
สติคอยคุมมันไว้  อย่าให้เกิดอะไรๆยืดยาวเป็นการปรุงแต่ง  คอยเฝูาไว้พิจารณาไว้  ตั้งป๎ญหาสอบสวนตรง
ประตูนั่นแหละ  ถ้าไม่มีดีแล้วไม่ยอมให้เข้าไปเลย  

พระพรหมคุณาภรณ์   (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า สติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดี  แปลว่าความระลึกได้  ระลึก
อย่างไร ท่านบอกว่า  สตินั้นมีลักษณะที่เป็นเครื่องดึงจิตใจไว้กับสิ่งนั้นๆ  ซึ่งภาษาธรรมเรียกว่า “อารมณ์” ดึง
จติหรือกุมจิตไว้กับอารมณ ์

หลวงปูุชา สุภัทฺโท    (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  สติ นี้มันเป็นธรรมอันหนึ่ง แต่ว่า "เราก็พยายามให้มีธรรม
เหล่าอ่ืนเกิดขึ้นมารวมกันหลาย ๆ อย่าง" เช่น "มีสติแล้วต่อไปก็มีสัมปชัญญะรู้ตัว" พูดง่าย ๆ เรียกว่า "สติ 
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ความระลึกได้ เมื่อมีความระลึกได้ ความรู้ตัวมันก็พร้อมกันมา"   เมื่อมีความรู้ตัวเกิดขึ้นมาเราก็หาที่พ่ึงที่หลัก
เรียนหาที่ปฏิบัติ "ต่อไปก็ให้วิจัย ป๎ญญาก็เกิด" สิ่งทั้งสามนี้ มันจะต้องพร้อมเพรียงกันอยู่เสมอทีเดียว  

พระธรรมปิฏก    (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  สติ ตามความหมายในทางพุทธศาสตร์แปลว่า ความระลึกได้, 
นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัตินั่นเอง สติเป็นสิ่งสําคัญ
ยิ่งในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา เช่น สติในมรรค8  หรือสติในโพชฌงค์7 สติในสติป๎ฏฐาน4 เป็นต้นอันเป็น
เหตุป๎จจัยอันสําคัญยิ่งในการบรรลุถึงจุดหมายในการดับทุกข์ หรือความจางคลายหายจากทุกข์ ในที่นี้ผู้เขียน
จะกล่าวจําเพาะเจาะจงลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะสติให้เห็นเวทนาและจิตเป็นสําคัญ (เวทนา
นุป๎สสนา และจิตตานุป๎สสนา ในสติป๎ฏฐาน 4)   สตินั้นก็คือ กริยาหรืออาการหนึ่งของจิตนั่นเองที่ทําหน้าที่
ระลึกได้หรือสํานึกพร้อม  เป็นหนึ่งในเจตสิก 52 (ข้อที่29) เป็นสังขารขันธ์คือการกระทําทางใจหรือจิตอย่าง
หนึ่ง  และเป็นสังขารขันธ์ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญยิ่งว่า "สติ  มีประโยชน์ในที่ทั้งปวง"   จึงเป็นภาเวตัพพธ
รรม สิ่งที่ควรภาวนาคือทําให้เจริญขึ้น 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2550)  ได้กล่าว่า  สติสําคัญที่สุด 
มีสติเพียงพอเสียอย่างเดียว ก็ย่อมจะสามารถควบคุมอะไรๆ ในจิตใจตนของแต่ละคนให้ดีงามได้ ขาดสติ เสีย
อย่างเดียว ก็คือขาดการควบคุมจิตใจให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องดีงามน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการ 
ขาดสติมากๆ จะมีความวุ่นวายในความคิดชีวิตจิตใจมากไปด้วย จนถึงเป็นความคิดชีวิตจิตใจของคนบ้าก็ยังได้ 
ก็ยังมีให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอ และมากมายไม่น้อย คําว่าคนเสียสติ เป็นคําที่รู้จักกันดีทั่วไปอยู่ แล้ว จึงน่าจะเข้าใจ
ได้ไม่ยากนัก ว่าสติมีความสําคัญต่อชีวิตจิตใจของเราท่านทุกคน 

ชัยวัฒน์ จันสิริบุญมี  (2556)  ได้กล่าวว่า  สติเป็นการระลึกรู้ เป็นความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ก่อนที่เราจะเริ่ม
คิดหรือสร้างกรอบทัศนะให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สติไม่ใช่การเพ่งสิ่งหนึ่งและจําแนกแยกแยะ แต่เป็นการรับรู้ความ
เป็นจริงอย่างอ่อนโยน  ธรรมชาติของสติ  สติ คือการเฝูาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็นจริง โดยไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินให้ค่าใดๆ มันจะรับรู้ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ตามธรรมชาติที่มันเป็น โดย
ไม่ยึดติด ไม่อคติ ลําเอียงเข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตประเภทใด เป็นความรู้ตัวโดยปราศจาก
ความคิดหรือทัศนะใดๆ ในกระบวนการรับรู้  สติ เป็นประสบการณ์ตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีความคิด
วิเคราะห์เปรียบ เทียบโดยอาศัยข้อมูลจากความทรงจํา  เป็นความรู้ตัวในขณะป๎จจุบันที่นี่เดี๋ ยวนี้  สติ จะเห็น
ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยปราศจากตัวตนเข้าไปข้องเกี่ยว สติ คือความระลึกรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ประสบการณ์ต่างๆ มันเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ  สติ จะเฝูาดู
ปฏิกิริยาที่เรามีต่อธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่สิ่งนั้นมีต่อผู้อ่ืน  สติ จะเป็นผู้เฝูาดู
ประสบการณ์ภายในที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการเฝูาสังเกตแบบมีส่วนร่วม หากเราเฝูาดูอารมณ์
ความรู้สึก เราเองก็เป็นทั้งผู้เฝูาดูและรู้สึกในขณะเดียวกัน   สติ จะทําหน้าที่เตือนให้เราระลึกรู้ เมื่อ เราเผลอ 
เหม่อลอย หรือขาดสติ เมื่อเราสังเกตเห็นว่าเราไม่มีสติ สติจะดึงเรากลับไปสู่การระลึกรู้  สติ จะ มองเห็นสิ่ง
ต่างๆ ตามความเป็นจริงไม่แต่งเติมหรือลดทอนสิ่งที่รับรู้ ไม่บิดเบือนสิ่งใดเฉกเช่นความคิดที่ชอบปรุงแต่ง  
เพียงแต่สังเกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิต   สติ ทําให้มองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นคําสอน
อันเป็นสัจธรรมของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความไม่น่าพึงพอใจ และอนัตตา 
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ความไม่มีตัวตน สติจะมองเห็นทุกสิ่งเป็นกระบวนการอันมีเหตุป๎จจัย สติจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สัมผัสรับรู้ และสิ่งที่ถูกรับรู้นั้น เห็นความทุกข์ อันเนื่องมาจากการเข้าไปยึดในสิ่งที่มีธรรมชาติตามเหตุป๎จจัยว่า
เป็นตัวตนของตน และมองเห็นปรากฏการณ์ท้ังหลายเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  (2557)  
ได้กล่าวว่า สติ คือ ความระลึกได้  อย่าไปแปลสติว่ากําหนด  สติไม่ได้แปลว่ากําหนด  คนรุ่นหลังไปแปลสติว่า
กําหนดแล้วภาวนาเพ้ียนไปหมดเลย  เช่น ความโกรธเกิดขึ้น สติระลึกได้ว่าโกรธแล้ว ความโลภเกิดขึ้น สติ
ระลึกได้ว่าโลภแล้ว ใจลอยไป สติระลึกรู้ได้ว่าใจลอยไปแล้ว 

จําลอง ดิษยวณิช และคณะ  (2557)  ได้กล่าวว่าสติหมายถึงความระลึกได้หรือความตระหนักใน
อารมณ์(สิ่งที่จิตยึดเหนี่ยวหรือรับรู้) อย่างแนบชิดลุ่มลึก และทั่วถ้วน ในขณะที่ป๎จจุบัน ความจริงระหว่างการ
เจริญสติองค์ธรรมคือ   สติไม่ได้ทํางานตามลําพังแต่จะทํางานควบคู่ไปกับสัมปชัญญะ     (ความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด) หรือป๎ญญา(ความรอบรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง) 

พระมหาสาระป๎ญญา มหาปุํฺโญ (2558)  ได้กล่าวถึงสติตามความหมายในทางพุทธศาสนา แปลว่า 
ความระลึกได้,นึกได้,ความไม่เผลอ,การคุมใจไว้กับกิจหรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัตินั่นเองสติ
เป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพ่ือการบรรลุถึงจุดหมายในการดับทุกข์คือ พระนิพพาน จาก
การศึกษาในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก พบว่าหลักสติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
ในหมวดธรรมต่างๆ มีเป็นจํานวนมาก แต่จะกล่าวถึงในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และพบว่า สติ ยัง
มีความสัมพันธ์กับองค์ธรรมอ่ืน โดยการนําไปใช้ตีความหมายเปรียบเทียบ หรือทําหน้าที่ประกอบร่วมกับองค์
ธรรมอื่น        การเจริญสติตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ พบว่า สติ คือ การแล่นไปมาแห่งความคิดที่ต้อง
แล่นไปพร้อมกับความรู้ซึ่งเกิดจากการศึกษาคือ ป๎ญญา ความจํา ความระลึกได้ สติ ที่ ท่านพุทธทาสภิกขุ
กล่าวถึงนั้น เป็นการตีความหมายในการนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต คือ
ให้มีสติความระลึกได้ เป็นแนวการฝึกสติเบื้องต้น โดยการมีสติกําหนดรู้ให้เห็นถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติที่
เรียกว่าอนิจจัง ความไม่เที่ยงจนถึงการดับไปแห่งทุกข์ คือเปูาหมายสูงสุดในการนําไปสู่มรรคผลและนิพพาน  

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (2558) ได้กล่าวว่า มีสติคือรู้สึกตัว รู้สึกที่ตัวเราเอง ไม่ใช่ไปรู้สึกที่อ่ืนนอกตัว 
อะไรเกี่ยวกับตัวเราที่รู้สึกหรือรับรู้ได้โดยตรงทันที ไม่ต้องใช้ความคิด ลองทบทวนกันหน่อย ย่อ ๆ ง่าย ๆ ก็คือ
ร่างกายกับจิตใจ หรือรูปกับนามมีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นที่สําหรับสิ่งที่เรียกว่า “เรา” ถ้าแจกแจงละเอียดลงไป
อีก กายก็มีลมหายใจ มีอิริยาบทยืน เดิน นั่งนอน เรียกว่าอิริยาบทใหญ่ อิริยาบทย่อยเช่น คู้ เหยียด เป็นต้น 
นามก็ได้แก่ความคิด นึก รู้สึก การรับรู้ทางหู ตา จมูก ลิ้น สัมผัส และการรับรู้ทางใจ เมื่อเกิดสติคือตัวระลึก 
สติไปจับกับอะไร ไประลึกอะไร สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นในการรับรู้ เช่นตอนนี้ระลึกที่ลมหายใจ ลมหายใจก็ปรากฏ 
เมื่อครู่ไม่รู้ว่ามีลมหายใจ 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (2558)  ได้กล่าวว่า  “สติ” หมายความถึงสภาพธรรมที่ดี
งาม ทุกอย่างที่พูดหรือได้ยิน ขอให้เข้าใจจริงๆ อย่าผ่านไปง่ายๆ  ภาษาไทยเราก็ใช้สติผิดอีกเหมือนกัน  เวลา
ไปที่โรงเรียน ครูประจําชั้นก็รายงาน   คนนี้สติป๎ญญาอ่อน   คนนี้สติป๎ญญาปานกลาง คนนั้นสติป๎ญญาดีมาก  
นี่คือการใช้ภาษาบาลี แต่ไม่เข้าใจว่า “สติ” ไม่ใช่ “ป๎ญญา” และสติจริงๆ คืออะไร แต่สติในทาง
พระพุทธศาสนาแล้วต้องหมายความถึงสภาพที่ดีงาม ถ้ากําลังเดินไปตามถนน แล้วสามารถข้ามถนนได้
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ปลอดภัย อย่าไปบอกว่าเขามีสติ เพราะถ้าใช้คําว่า “สติ” ต้องหมายความว่าเป็นไปในกุศลทั้งหมด คือ เป็นไป
ในทานบ้าง เป็นไปในศีลบ้าง เป็นไปในการฟ๎งธรรม หรือว่าการที่จิตใจสงบจากอกุศล   หรือจากการอบรม
เจริญป๎ญญา   

เพราะฉะนั้นก่อนอ่ืนที่จะฟ๎งธรรม  ขอให้เข้าใจแต่ละคําให้ถูกต้อง  ส่วนสมาธิเป็นอีกลักษณะหนึ่ง 
สมาธิ คือ ขณะที่จิตใจจดจ้องอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใด แน่วแน่มั่นคง อย่างเวลาที่ตั้งใจทํางานหรือเขียนหนังสือ หรือ
วาดรูป หรือแม้แต่จะเดินไปตามถนนปลอดภัย ขณะนั้นก็ไม่ใช่สติ แต่เป็นสมาธิได้ หมายความว่ามีความตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะประคับประคองไม่ให้เป็นอย่างอ่ืน  เพราะฉะนั้นธรรมเป็นเรื่องละเอียด อย่าเพ่ิงรวดเร็วที่จะไปทํา
อะไรขึ้นมา แต่ให้เป็นความเข้าใจของเราเองว่า เมื่อฟ๎งแล้วจะรู้ว่า ธรรมกับสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อน ความหมาย
ต่างกัน  และเราจะรู้สึกว่า ถ้าเราฟ๎งแล้วเข้าใจคําที่เราเคยใช้ให้ถูกต้องขึ้น นั่นคือเราเริ่มเข้าใจธรรมทีละเล็กที
ละน้อย และใจร้อนใจเร็วไม่ได้เลย แต่ละอย่างจะต้องเป็นเรื่องที่พิจารณาจริงๆ และเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูด
จริงๆ และต้องเป็นไปตามขั้นด้วย 

กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง    (2558) ได้กล่าวว่า   สติหมายถึง    การมีจิตใจที่ดีงาม    
มีศีลธรรมประจําใจ เบิกบาน ผ่องใส มีความยับยั้งชั่งใจ ควบคุมความอยากได้ อยากทําสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเอง หรือ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เป็นผู้มีวินัย รู้ว่าอะไรทําได้และอะไรทําไม่ได้ ยอมรับในกฎ 
กติกา มารยาทและสามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นพลเมืองดีที่สังคมยกย่องได้ 

พระราชสุเมธาจารย์  (2556)  ได้กล่าวว่า   การมีสติว่าเป็นการรู้เท่าทันความคิดและอยู่กับขณะ
ป๎จจุบัน การพะวงกับตนเองและป๎จจัยรอบตัวมากทําให้ขาดสติและไหลตามไปกับความคิดวิตกนั้น นํามาซึ่ง
ความทุกข์ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะในโลกป๎จจุบันที่ทุกคนต่างพยายามไขว่คว้าครอบครองในสิ่งที่ตนไม่มี แต่ก าร
เจริญสติคือการสร้างความสุขจากการปล่อยวางในสิ่งที่ตนมี การเจริญสติจึงช่วยคลายความวิตกนั้นลงได้   

เพทาย เย็นจิตโสมนัส  (2561)  ได้กล่าวว่า  สติ คือ ความระลึกได้ หมายถึง ความระลึกได้ หรือความ
รับรู้ หรือการเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดข้ึน หรือปรากฏขึ้น ในป๎จจุบันขณะ หรือความระลึกรู้ในป๎จจุบันขณะ 

สติ คือ ความระลึกรู้ในป๎จจุบันขณะนี้ จะเกิดขึ้นก่อน หรือเป็นตัวชักนํา ให้เกิดความรู้ตัว หรือ
สัมปชัญญะขึ้นด้วย หมายถึง เมื่อทําให้เกิดสติขึ้น   จะชักนําให้เกิดความรู้ตัวเกิดขึ้นด้วยเสมอ    เพราะเหตุนี้ 
จึงมักพูดติดตอ่ไปด้วยกัน หรือพูดเป็นคําเดียวกันว่า  “สติสัมปชัญญะ”  คือ เมื่อมีความระลึกรู้ในป๎จจุบันขณะ 
จะเกิดความรู้ตัวด้วยเสมอ 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)  (2561)  ได้กล่าวว่า  สติกับสัมปชัญญะต้องมาด้วยกัน สติคือ
ความรู้ทัน สัมปชัญญะคือความรู้เท่า ความรู้เท่าหมายถึงรู้เท่าถึงการณ์ เห็นเหตุแล้วคาดว่าผลลัพธ์อะไรจะ
ตามมา มอง ภาพกว้าง มองหน้ามองหลัง รู้เท่าเอาไว้ปูองกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข พอเกิดป๎ญญาเฉพาะหน้าขึ้นมา
ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ตาม สติจะช่วยทําให้ท่านระดมป๎ญญามาแก้ป๎ญหา เช่น ขับรถบนท้องถนน ถ้าเกิด ยาง
แตกจะทําอย่างไร บางคนตกใจเสียสติเหยียบเบรครถเลยพลิกคว่ํา บางคน ขับรถบนท้องถนนรถบรรทุกสิบล้อ
พุ่งสวนเข้าใส่ท่านจะทําอย่างไร ถ้ากดแตร เขายังไม่หลบ บางคนบอกว่ารถบรรทุกแล่นในเลนเราต้องวัดใจกัน
หน่อย ใครดีใครอยู่ สติเป็นเครื่องกําหนดรู้ว่าเรากําลังทําอะไร บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา พอโกรธขึ้นมาแทบจะ ฆ่า
กันตาย พอรู้ตัวก็ว่านี่เราถือมีดทําไม เราบ้าอะไรขึ้นมา สติจะเป็นตัวตรวจ ตรวจความ เป็นไปของเรา 
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สัมปชัญญะจะเป็นตัวตัดสินหรือกลั่นกรองว่าอะไรควรไม่ควร เช่น เราโกรธอยากจะไปด่าเขา ถ้าเราไม่มีสติเรา
ก็ไปด่าเขา สติจะเตือนให้เรารู้ตัวว่ากําลัง จะด่า สัมปชัญญะจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่พิจารณาว่าควรด่าหรือไม่ควร 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการสังเคราะห์
ความหมายของคําว่า “สติ  ตามวิถีพระพุทธศาสนา”  ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่ามีความหมาย คือ  
ความระลึกได้ หรือความรับรู้ หรือการเอาจิตไปรับรู้ ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้น เป็นความรู้ตัว ในป๎จจุบัน
ขณะ ให้เกิดความรู้ตัวระลึกรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ต่างๆ มันเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับ
ไปของทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ  ความไม่เผลอ  การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือ
การปฏิบัตินั่นเอง   ช่วยทําให้ระดมป๎ญญามาแก้ป๎ญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต ทําให้มีจิตใจที่ดีงาม 
มีศีลธรรมประจําใจ เบิกบาน ผ่องใส   รู้สึกตัว รู้สึกที่ตัวเราเอง ไม่ใช่ไปรู้สึกที่อ่ืนนอกตัว การประพฤติ ปฏิบัติ
มันก็ถูกตอ้งดีงาม  อะไรเกี่ยวกับตัวเราที่รู้สึกหรือรับรู้ได้โดยตรงทันที ไม่ต้องใช้ความคิด ลองทบทวนกันหน่อย   
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เป็นผู้มีวินัย รู้ว่าอะไรทําได้และอะไรทําไม่ได้ ยอมรับในกฎ 
กติกา มารยาทและสามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นพลเมืองดีที่สังคมยกย่องได้  โดยการมีสติกําหนดรู้ให้
เห็นถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจัง ความไม่เที่ยงจนถึงการดับไปแห่งทุกข์ คือเปูาหมายสูงสุด
ในการนําไปสู่มรรคผลและนิพพาน    

สติกับสัมปชัญญะต้องมาด้วยกัน สติคือความรู้ทัน สัมปชัญญะคือความรู้เท่า ความรู้เท่าหมายถึงรู้เท่า
ถึงการณ์  สัมปชัญญะจะเป็นตัวตัดสินหรือกลั่นกรองว่าอะไรควรไม่ควร   เรียกว่า เมื่อมีความระลึกได้ ความ
รู้ตัวมันก็พร้อมกันมา  เห็นเหตุแล้วคาดว่าผลลัพธ์อะไรจะตามมา มอง ภาพกว้าง มองหน้ามองหลัง รู้เท่าเอาไว้
ปูองกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข 

2.2.2 สมาธิตามวิถีพระพุทธศาสนา 
หลวงปูุชา สุภัทโท    (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  สมาธินี้มีหน้าที่ทําให้สงบ สมาธินี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ศีลนี่

ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ป๎ญญานี้ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง อาการที่เรากําหนดในที่นั้น มันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ ตามที่
ปรากฏในใจของเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้ จะมีป๎ญญาตรงนี้ เมื่อจิตเราสงบแล้วมันจะมีการสังวร
สํารวมเข้าด้วยป๎ญญา ด้วยกําลังสมาธิเมื่อสํารวมเข้า ละเอียดเข้า มันจะเป็นกําลังมันจะไปทํากําลังช่วยศีลให้
บริสุทธิ์ขึ้นมามากๆ แล้วมันก็ช่วยสมาธิให้เกิดขึ้นได้มาก ดีขึ้นมาก เมื่อสมาธิเกิดแล้วจะช่วยป๎ญญา มันจะช่วย 
กันอย่างนี้ เป็นป๎จจัยไวพจน์นี่ซึ่งกันและกันต่อไป เป็นวงรอบอย่างนี้ จนกว่าว่ามรรค คือศีลสมาธิป๎ญญานี้รวม
เป็นข้อเดียวกันแล้วน่ะ ทํางานสม่ําเสมอกัน จะต้องรักษากําลังอย่างนี้ อันนี้เป็นกําลังที่จะให้เกิดวิป๎สสนาคือ
ป๎ญญา ตอนนี้ป๎ญญามันเกิดขึ้นมาแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็จะมีกําลังแล้ว เออมันไม่สงบก็อย่าไป
ยึดมั่นมันเลยเช่นนี้ เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ ใจเรามันจะเบา จะได้อารมณ์ที่ดีก็สบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็
สบายใจ มีความสงบอยู่อย่างนั้น 

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  ในการทํา
จิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติ   สําหรับระลึกกําหนดอยู่ในที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 
อานาปานสติ คือความระลึกกําหนดข้อหนึ่ง อานาปานสติเป็นสติกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก นั่นก็คือ 
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติ เป็นที่ระลึกกําหนด เมื่อจิตตั้งกําหนดอยู่ได้ ความที่กําหนดนั้นก็
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เป็นตัวสติ ความที่ตั้งอยู่ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิ ดังนี้ที่เรียกว่าจิตตั้ง ดังนั้นจิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมี
ทั้งสติประกอบกันอยู่ สติเป็นตัวกําหนด สมาธิเป็นตัวตั้ง จะตั้งได้ก็ต้องกําหนดในที่ตั้ง และจะกําหนดในที่ตั้งได้
ก็ต้องมีความตั้งจิต สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกัน  ในการปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม ต้อง
ไม่ละความเพียรพยายามและต้องมีความรู้คุมตัวเองอยู่เสมอ อันความรู้ที่คุมตัวเองนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ซึ่ ง
หมายถึงความรู้ในอิริยาบถความเคลื่อนไหวทั้งของกาย และทั้งของใจ รู้อิริยาบถของกายก็คือยืนก็รู้ว่ายืน เดิน
ก็รู้ว่าเดิน นั่งหรือนอนก็รู้นั่งหรือนอน รู้อิริยาบถของจิต ก็คือจิตคิดไปอย่างไรก็รู้ จิตหยุดคิดเรื่องอะไรก็รู้ จิต
สงบก็รู้ จิตไม่สงบก็รู้ ในการทําจิตให้ตั้ง ต้องมีสติมีสมาธิและมีสัมปชัญญะพร้อมดังนี้ และต้องคอยกําจัดคือ
คอยสงบความยินดีความยินร้ายๆ ต่างๆ ที่เข้ามาดึงจิตไม่ให้กําหนดอยู่ในที่ตั้ง เช่นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจ
ออก 

หลวงปูุเทสก์ เทสรังสี    (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า สมาธิ เมื่อผู้มาเพ่งพิจารณาพระกรรมฐานบทใดบทหนึ่ง
อยู่ มีกายเป็นต้นแล้วจิตนั้นย่อมตั้งมั่น แน่วแน่อยู่เฉพาะหน้าในอารมณ์อันเดียว แต่ไม่ถึงกับเข้าสู่ภวังค์ที่
เรียกว่าฌาน  มีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นรู้ตัวอยู่ จิตหยาบก็รู้ว่าหยาบ  ละเอียดก็รู้ว่าละเอียด รู้จริงเห็นจริงตาม
สมควรแก่ภาวะของตน หากจะมีธรรมารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในขณะนั้น จิตนั้นก็มิได้หวั่นไหวไปตามธรรมารมณ์
นั้นๆ ย่อมรู้อยู่ว่าอันนั้นเป็นธรรมารมณ์ อันนั้นเป็นจิต อันนั้นเป็นนิมิตดังนี้เป็นต้น เมื่อต้องการดูธรรมารมณ์
นั้นก็ดูได้ เมื่อต้องการปล่อยก็ปล่อยได้ บางทียังมีอุบายพิจารณาธรรมารมณ์นั้นให้ได้ป๎ญญา เกิดความรู้ชัดเห็น
จริงในธรรมารมณ์นั้นเสียอีก อุปมาเหมือนบุคคลผู้นั่งอยู่ที่ถนนสี่แยก ย่อมมองเห็นผู้คนที่เดินไปมาจากทิศทั้ง 4 
ได้ถนัด เมื่อต้องการติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นก็ได้สมประสงค์ เมื่อไม่ต้องการติดต่อก็ทํากิจตามหน้าที่ของตน
เรื่อยไปฉะนั้น ดังนี้เรียกว่าสมาธิ 

สมาธินี้ท่านจําแนกไว้เป็น 3 ชั้นคือ 
ขณิกสมาธิ สมาธิที่เพ่งพิจารณาพระกรรมฐานอยู่นั้น   จิตรวมบ้าง   ไม่รวมบ้าง   เป็นครู่เป็นขณะ 

พระกรรมฐานที่เพ่งพิจารณาอยู่นั้นก็ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง เปรียบเหมือนสายฟูาแลบในเวลากลางคืนฉะนั้น 
เรียกว่า ขณิกสมาธิ 

อุปจารสมาธิ นั้นจิตค่อยตั้งมั่นเข้าไปหน่อย ไม่ยอมปล่อยไปตามอารมณ์จริงจัง แต่ตั้งมั่นก็ไม่ถึงกับ
แน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว ถึงเที่ยวไปบ้างก็อยู่ในของเขตของจิต อุปมาเหมือนวอก เจ้าตัวกลับกลอกถูกโซ่ผูก
ไว้ที่หลัก หรือนกกระทาขังไว้ในกรงฉะนั้น เรียกว่าอุปจารสมาธิ 

อัปปนาสมาธิ นั้นจิตตั้งมั่นจนเต็มขีด แม้ขณะจิตนิดหน่อยก็มิได้ปล่อยให้หลงเพลินไปตามอารมณ์ 
เอกัคคตารมณ์จมดิ่งนิ่งแน่ว   ใจใสแจ๋วเฉพาะอันเดียว    มิได้เกี่ยวเกาะเสาะแส่หาอัตตาแลอนัตตาอีกต่อไป 
สติสมาธิภายในนั้น หากพอดีสมสัดส่วน ไม่ต้องระวัง ไม่ต้องตั้งสติรักษา ตัวสติสัมปชัญญะสมาธิ มันหากรักษา
ตัวมันเอง อัปปนาสมาธินี้ละเอียดมาก เมื่อเข้าถึงที่แล้ว ลมหายใจแทบจะไม่ปรากฏ ขณะมันจะลง ทีแรกคล้าย
กับว่าจะเคลิ้มไป แต่ว่าไม่ถึงกับเผลอสติเข้าสู่ภวังค์ ขณะสนธิกันนี้ท่านเรียกว่า โคตรภูจิต ถ้าลงถึงอัปปนา
เต็มที่แล้วมีสติรู้อยู่ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ถ้าหาสติมิได้ ใจน้อมลงสู่ภวังค์เข้าถึงความสงบหน้าเดียว หรือมีสติ
อยู่บ้างแต่เพ่งหรือยินดีชมแต่ความสุขอันเกิดจากความสงบอันละเอียดอยู่เท่านั้น เรียกว่า อัปปนาฌาน 
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อัปปนาสมาธินี้มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่เข้าอัปปนาฌานชํานาญแล้ว    ย่อมเข้าหรือออกได้สมประสงค์ 
จะตั้งอยู่ตรงไหน ช้านานสักเท่าไรก็ได้ ซึ่งเรียกว่าโลกุตตรฌาน อันเป็นวิหารธรรมของพระอริยเจ้า อัปปนา
สมาธิเมื่อมันจะเข้าทีแรก หากสติไม่พอเผลอตัวเข้า  กลายเป็นอัปปนาฌานไปเสีย 

พระธรรมโกศาจารย์     (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวว่า  ในการเจริญสมาธิ ก็เป็นอย่างเดียวกันอีก คือ สมาธิเอา
บุญก็ได้  เอากุศลก็ได้  สมาธิเพ่ือดูนั่นดูนี่ ติดต่อกับคนโน้นคนนี้ที่โลกอ่ืน ตามที่ตนกระหาย จะทําให้เก่งกว่า
คนอ่ืน หรือ สมาธิเพื่อการไปเกิดในภพนั้น ภพนี้ อย่างนี้เรียกว่า สมาธิเอาบุญ หรือ ได้บุญ เพราะทําใจให้ฟู ให้
พอง ตามความหมายของมันนั่นเอง  ซึ่งเป็นของที่ปรากฏว่า ทําอันตรายแก่เจ้าของถึงกับต้องรับการรักษาเป็น
พิเศษ  หรือรักษาไม่หายจนตลอดชีวิตก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะว่าสมาธิเช่นนี้ มีตัณหาและทิฎฐิเป็นสมุฎฐาน แม้จะ
ได้ผลอย่างดีที่สุด ก็เพียงได้เกิดในวัฏสงสารตามที่ตนปรารถนาเท่านั้น ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน     ส่วนสมาธิที่มี
ความมุ่งหมาย เพ่ือการบังคับใจตัวเองให้อยู่ในอํานาจ เพ่ือกวาดล้างกิเลสอันกลุ้มรุมจิตให้ราบเตียน ข่มขี่
มิจฉาทิฎฐิอันจรมาในปริมณฑลของจิต ทําจิตให้ผ่องใส เป็นทางเกิดของวิป๎สสนาป๎ญญา อันดิ่งไปยังนิพพาน 
เช่นนี้เรียกว่า สมาธิได้กุศล ไม่ทําอันตรายใคร ไม่ต้องหาหมอรักษา ไม่หลงวนเวียน ในวัฎสงสาร จึงตรงกันข้าม
จากสมาธิเอาบุญ  

พระราชสุทธิญาณมงคล    (ม.ป.ป.)  ได้กล่าวถึงพจนานุกรมให้คําอธิบายว่า สมาธิหมายถึงความตั้ง
มั่นแห่งจิต การสํารวมใจ ความแน่วแน่ของจิต การตริตรองอย่างเคร่งเครียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คําอธิบายเหล่านี้
ล้วนแต่แสดงลักษณะของสมาธิ ให้เห็นความหมายและความสําคัญที่มีอยู่ในสมาธินั้นทั้งสิ้น เพียงแต่ความตั้ง
มั่นแห่งจิต ซึ่งเป็นคําอธิบายท่อนแรก ก็มีความหมายลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นว่า สมาธินั้นเกี่ยวกับจิต เพราะว่า
ความตั้งมั่นจะมีได้ต้องตั้งอยู่ที่จิต การทําจิตให้มั่นคง ไม่ให้ฟูุงซ่าน ไม่ให้กวัดแกว่ง ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ ไม่เกาะ
เกี่ยวด้วยสิ่งอ่ืน ไม่ให้เป็นไปตามกระแสของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ประสบด้วยตา หรือหู หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ 

ประพันธ์   เศวตนันทน์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงพจนานุกรมพุทธศาสนาไดให้ความหมายของสมาธิว่าเป็น 
ความตั้งมั่นแห่งจิต   เป็นภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียว     ความหมายของสมาธิตามพจนานุกรมยังไม
สมบูรณ   ถ้าเราไดศึกษาธรรมะอย่างละเอียด  จะเห็นว่า พระพุทธองค์ได้กําหนดให้ สติเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา  เป็นหัวหน้าธรรมมะฝุายกุศลทุกประเภท การมีสติจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่
ในป๎จจุบันเท่านั้น    ดังนั้นการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตอย่างถูกต้อง  
ที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ  ในการเจริญป๎ญญานั้น  จะต้องอยู่ในป๎จจุบันแต่เพียงประการเดียว ไมมีอดีต ไมมี
อนาคต  ป๎จจุบันธรรมเท่านั้นที่เป็นเงื่อนไขแห่งการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ์  (2540) ได้กล่าวว่า  จิตตั้งมั่น หมายความว่าจิตเรียบสม่ําเสมอจับอยู่กับสิ่งใดก็
มั่นคง อยู่กับสิ่งนั้น  แล้วเดินเรียบ ไมวอกแวก ไม่ฟูุงซ่าน   ไมกระสับกระส่าย  ไมกระวนกระวาย   จิตอยูตัว 
ลงตัว  แน่วแน่   ถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไร    ก็อยู่กับสิ่งเดียว สิ่งอ่ืนเข้ามาแทรกมากวนไม่ได้  อย่างนี้
เรียกว่า  “สมาธิ” ถาพูดภาษาชาวบ้าน  สมาธิก็คือ การที่จิตของเราอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการ  แคนี้ก็
เป็นสมาธิแลว  แต่ถาแปลตามภาษาแบบวิชาการ   ก็จะบอกอย่างที่กล่าวมาว่า   ความมีจิตตั้งมั่น คือจิตมี
อารมณ์หนึ่งเดียว  หมายความว่า  จะคิดจะกําหนดจะจับอยู่กับเรื่องใด   ก็อยู่กับเรื่องนั้น  ไม่ฟูุงซ่านหลุดลอย
ไปเรื่องอ่ืน   ถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้  อย่างนี้เรียกว่า  เป็นสมาธิ  
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พระราชญาณวิสุทธิโสภณ  (2541)  ได้กล่าวว่า หลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั้นแหละของดี   เพียงจิตสงบ
เท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวาย   ซึ่งเคยประจําจิตเสียดแทงจิตออกได้โดยลําดับลําดา  จนถึงกับเป็นขั้นสบาย   
เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว จึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยป๎ญญา   นอนจมอยู่
กับสมาธินั้นเสียไม่ออกพินิจพิจารณา  สุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นเป็น
มรรคผลนิพพานไปเลย   ในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้ว  จึงได้นํามาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ   ว่าสมาธิต้อง
เป็นสมาธิ    ป๎ญญาต้องเป็นป๎ญญา   เป็นคนละสัดเป็นคนละส่วน  เป็นคนละอันจริงๆ  ไม่ใช่อันเดียวกัน   
หากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแล  เป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันผู้ที่เป็นสมาธิ  ถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้าน
ป๎ญญา  จะเป็นสมาธิอย่างนั้นตลอดไป  จนกระทั่งวันตาย  ก็หาเป็นนิพพานได้ไม่  หาเป็นป๎ญญาได้ไม่ 

พระราชสุทธิญาณมงคล  (2542)  ได้กล่าวว่า การฝึกสมาธิทางพระพุทธศาสนา   ถือว่า   จิตสงบ 
เป็นกุญแจสําคัญในการเปิดแสงสว่างให้แก่โลก เป็นบ่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต เป็นบ่อเกิดแห่งป๎ญญาของ
มวลมนุษยชาติทั้งโลก และเป็นความสุขที่มีค่าสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติ ดังพุทธวจนะ นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง สุขอ่ืนใด
จะเท่าใจหยุดนิ่งไม่มีอีกแล้ว ความสุขอันเกิดจากจิตสงบนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
มนุษย ์

Marcus Aurelius  (2006) ซึ่งเป็นนักปรัชญาตะวันตก ได้กล่าวถึง  สมาธิตามแนวพุทธศาสนา 
(Buddhism) ในทางพุทธศาสนา ได้แบ่งเป็นสมาธิและวิป๎สสนา ซึ่งจําเป็นต่อการตรัสรู้ ดังนั้น สมาธิจึงมีสอง
แบบ คือ สมาธิแบบธรรมชาติ และสมาธิที่สร้างขึ้นด้วยการตั้งใจหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดสมาธิ 
นอกจากนี้ในทางเถรวาท จะเน้นวิป๎สนาสมาธิ และอาณาปานสติ     นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุุน มีการผนวก
การฝึกสมาธิตามหลัก เทนได (Tendai concentration) เข้าไปรวมกับศาสนาพุทธแบบเชนของจีน (Chinese 
Chan Buddhism) ซึ่งเป็นการรวมเอาลัทธิเซนแบบญี่ปุุนและเกาหลีเข้าด้วยกัน (Japanese Zen and 
Korean Seon)    ส่วนศาสนาพุทธแบบธิเบต จะเน้นตันตระซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาแบบวชิระญาณ 
โดยสมาธิจะเป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นของนักบวช   นอกจากนี้การฝึกฝนของนักบวชก็จะไม่นิยมฝึกตามลําพัง  
แต่จะใช้การสวดมนต์หมู่ให้เกิดสมาธิ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (2505)  ได้กล่าวว่า สัมมาสมาธิ จะปฏิบัติวิธีใดจึงจะเป็นไปเพ่ือความถูกต้อง 
ข้อนี้มีผิดแปลกกันอยู่บ้าง คือ เมื่อนั่งทําสมาธิจิตรวมลงพักอยู่ จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตาม และจะพักอยู่ได้
นานหรือไม่นาน ข้อนี้ขึ้นอยู่กับสมาธิประเภทนั้น ๆ ซึ่งมีกําลังมากน้อยต่างกัน จงให้พักอยู่ได้ตามขั้นของสมาธิ
นั้น ๆ โดยไม่ต้องบังคับให้ถอนขึ้นมา ปล่อยให้พักอยู่ตามความต้องการแล้วถอนขึ้นมาเอง แต่เมื่อจิตถอนขึ้นมา
จากสมาธิแล้ว จงพยายามฝึกค้นด้วยป๎ญญา จะเป็นป๎ญญาที่ควรแก่สมาธิขั้นไหนก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองดูตาม
ธาตุขันธ์ จะเป็นธาตุขันธ์ภายนอกหรือภายในไม่เป็นป๎ญหา ขอแต่พิจารณาเพ่ือรู้เหตุผลเพ่ือแก้ไขหรือถอดถอน
ตนเองเท่านั้นชื่อว่าถูกต้อง 

พระราชสุเมธาจารย์  (2556) ได้กล่าวว่า  ท่าทีจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุด   เมื่อจะปฏิบัติ
อานาปานสติภาวนา   ให้ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใส่ใจอยู่กับลมหายใจเข้า  มีสติระลึกรู้จากต้นลมไปจนถึงปลายลม 
ชั่วระยะลมหายใจเข้าครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ จากนั้นก็ปฏิบัติแบบเดียวกันสําหรับลมหายใจออก แค่นั้นก็ถือว่า
ปฏิบัติอานาปานสติได้อย่างสมบูรณ์แล้ว การมีสติระลึกรู้ให้ได้เพียงเท่านั้นล่ะ คือ ผลของสมาธิจิตที่อาศัยวิธี
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กําหนดสติให้อยู่กับลมหายใจ โดยเริ่มจากช่วงต้นลมหายใจเข้า ไปจนถึงสุดลมหายใจเข้า เริ่มจากช่วงต้นลม
หายใจออกไปจนสุดลมหายใจออก ท่าทีของการปฏิบัติต้องประกอบไปด้วยความปล่อยวางอย่างเดียวอยู่ตลอด
ระยะ ไม่ยึดติดกับความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่เกิดจากความคิดเห็นอันนั้น เพ่ือว่าผู้ปฏิบัติจะได้พร้อม ที่จะ
กําหนดรู้ลมหายใจเข้าครั้งต่อไป หรือลมหายใจออกครั้งถัดไป ได้อย่างเต็มที่ตามสภาวะที่มันปรากฏ โดยที่ไม่
ต้องแบกถือสิ่งใดไปด้วย ดังนั้น การปฏิบัติอานาปานสติจึงเป็นวิถีแห่งการสละออก และการปล่อยวาง มากกว่า
จะเป็นเรื่องของการบรรลุถึง หรือการประสบผลสําเร็จ 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (2558)  ได้กล่าวว่า สมาธิ คือ ขณะที่จิตใจจดจ้องอยู่ที่สิ่ง
หนึ่งสิ่งใด แน่วแน่มั่นคง อย่างเวลาที่ตั้งใจทํางานหรือเขียนหนังสือ หรือวาดรูป หรือแม้แต่จะเดินไปตามถนน
ปลอดภัย ขณะนั้นก็ไม่ใช่สติ แต่เป็นสมาธิได้ หมายความว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประคับประคองไม่ให้เป็น
อย่างอ่ืน  เพราะฉะนั้นธรรมเป็นเรื่องละเอียด อย่าเพ่ิงรวดเร็วที่จะไปทําอะไรขึ้นมา แต่ให้เป็นความเข้าใจของ
เราเองว่า เมื่อฟ๎งแล้วจะรู้ว่า ธรรมกับสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อน ความหมายต่างกัน  และเราจะรู้สึกว่า ถ้าเราฟ๎ง
แล้วเข้าใจคําที่เราเคยใช้ให้ถูกต้องขึ้น นั่นคือเราเริ่มเข้าใจธรรมทีละเล็กทีละน้อย และใจร้อนใจเร็วไม่ได้เลย 
แต่ละอย่างจะต้องเป็นเรื่องท่ีพิจารณาจริงๆ และเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดจริงๆ และต้องเป็นไปตามขั้นด้วย 

กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง  (2558) ได้กล่าวว่า สมาธิ หมายถึงการมีจิตที่มีความมั่นคง 
ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว มีความสงบในจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (2560)  ได้กล่าวว่า  สมาธิ ได้แก่
ความตั้งใจมั่นอยู่ในเรื่องที่ต้องการให้ใจตั้งไว้เพียงเรื่องเดียว ไม่ให้ใจคิดฟูุงซ่านออกไปนอกจากเรื่องที่ต้องการ
จะให้ใจตั้งนั้น ความตั้งใจดังนี้เป็นความหมายของสมาธิและก็จะต้องมีในกิจการที่จะทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
การเล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเล่าเรียนศึกษา จะอ่านหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการ
อ่าน จะเขียนหนังสือก็ต้องมีสมาธิในการเขียน จะฟ๎งคําสอนคําบรรยายของครูอาจารย์ก็ต้องมีสมาธิในการฟ๎ง 
ดังที่เรียกว่าตั้งใจอ่าน ตั้งใจเขียน ตั้งใจฟ๎ง 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  (2560) ได้กล่าวว่า สมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมจิตได้  คราวนี้
ไม่ใช่ข่มจิตไม่ให้ตามกิเลส  แต่เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้เข้ามาย้อมจิต  เวลาสมาธิเกิด กิเลสมาไม่ได้ ไม่มีช่อง
เข้ามา  กิเลสจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยนิวรณ์   สมาธิไปตัดรากเหง้าของกิเลส   ไปทําลายนิวรณ์  ข่มนิวรณ์ลงไป 
เมื่อนิวรณ์ถูกข่มไปแล้ว กิเลสหยาบๆ เกิดไม่ได้ สมาธิเกิดข้ึน เป็นเครื่องมือระดับกลาง 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการสังเคราะห์
ความหมายของคําว่า “สมาธิ ตามวิถีพระพุทธศาสนา”  ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่ามีความหมาย
สมาธินั้นเกี่ยวกับจิต  จะมีได้ต้องมีความตั้งมั่นแห่งจิต ความสํารวมจิตใจ ความแน่วแน่ของจิต การตรึกตรอง  
ไม่ให้ฟูุงซ่าน  ไม่ให้กวัดแกว่ง ให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ ไม่เกาะเกี่ยวด้วยสิ่งอ่ืน ไม่ให้เป็นไปตามกระแสของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ได้ประสบด้วยตา หรือหู หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ  เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมจิตได้    เวลาสมาธิเกิด กิเลส
มาไม่ได้ ไม่มีช่องเข้ามา  กิเลสจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยนิวรณ์  สมาธิจึงมีหน้าที่ทําให้จิตสงบ  จะมีการสังวรสํารวม
เข้าด้วยป๎ญญา ด้วยกําลังสมาธิเมื่อสํารวมเข้า ละเอียดเข้า เป็นกําลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้น  แล้วมันก็ช่วย
สมาธิให้เกิดข้ึนได้มากข้ึน   เมื่อสมาธิเกิดแล้วจะช่วยป๎ญญา 
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สมาธินี้ท่านจําแนกไว้เป็น 3 ชั้น  คือ 1) ขณิกสมาธิ สมาธิที่เพ่งพิจารณาพระกรรมฐานอยู่นั้น จิตรวมบ้าง 
ไม่รวมบ้าง เป็นครู่เป็นขณะ  เปรียบเหมือนสายฟูาแลบในเวลากลางคืน    2)  อุปจารสมาธิ จิตค่อยตั้งมั่นเข้า
ไปหน่อย ไม่ยอมปล่อยไปตามอารมณ์จริงจัง แต่ตั้งมั่นก็ไม่ถึงกับแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว ถึงเที่ยวไปบ้างก็
อยู่ในของเขตของจิต   3)  อัปปนาสมาธิ นั้นจิตตั้งมั่นจนเต็มขีด แม้ขณะจิตนิดหน่อยก็มิได้ปล่อยให้หลงเพลิน
ไปตามอารมณ์   เอกัคคตารมณ์   มิได้เกี่ยวเกาะเสาะหาอัตตา  หรืออนัตตาอีกต่อไป   เมื่อเข้าถึงที่แล้ว       
ลมหายใจแทบจะไม่ปรากฏ  ขณะสนธิกันนี้ท่านเรียกว่า โคตรภูจิต   ถ้าหาสติมิได้ ใจน้อมลงสู่ภวังค์เข้าถึง
ความสงบหน้าเดียว หรือมีสติอยู่บ้างแต่เพ่งหรือยินดีชมแต่ความสุขอันเกิดจากความสงบอันละเอียดอยู่เท่านั้น 
เรียกว่า อัปปนาฌาน  มีลักษณะคล้ายกับผู้ที่เข้าอัปปนาฌานชํานาญแล้ว    ย่อมเข้าหรือออกได้สมประสงค์ 
จะตั้งอยู่ตรงไหน    ช้านานสักเท่าไรก็ได้   ซึ่งเรียกว่า   โลกุตตรฌาน    อันเป็นวิหารธรรมของพระอริยเจ้า 
อัปปนาสมาธิเมื่อมันจะเข้าทีแรก หากสติไม่พอเผลอตัวเข้า กลายเป็นอัปปนาฌานไปเสีย   

การทําจิตให้ตั้งเป็นสมาธิได้    จะต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่   สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกัน 
การปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม   รู้คุมตัวเองอยู่เสมอ  ซึ่งถือการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา  
เป็นการฝึกให้ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใส่ใจอยู่กับลมหายใจเข้า    มีสติระลึกรู้จากต้นลมไปจนถึงปลายลม   ชั่วระยะ
ลมหายใจเข้าครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ จากนั้นก็ปฏิบัติแบบเดียวกันสําหรับลมหายใจออก   ผลของสมาธิจิตที่
อาศัยวิธีกําหนดสติให้อยู่กับลมหายใจ โดยเริ่มจากช่วงต้นลมหายใจเข้า ไปจนถึงสุดลมหายใจเข้า เริ่มจากช่วง
ต้นลมหายใจออกไปจนสุดลมหายใจออก ท่าทีของการปฏิบัติต้องประกอบไปด้วยความปล่อยวางอย่างเดียวอยู่
ตลอดระยะ ไม่ยึดติดกับความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่เกิดจากความคิดเห็นอันนั้น เพ่ือว่าผู้ปฏิบัติจะได้พร้อม 
ที่จะกําหนดรู้ลมหายใจเข้าครั้งต่อไป หรือลมหายใจออกครั้งถัดไป ได้อย่างเต็มที่ตามสภาวะที่มันปรากฏ โดยที่
ไม่ต้องแบกถือสิ่งใดไปด้วย ดังนั้น การปฏิบัติอานาปานสติจึงเป็นวิถีแห่งการสละออก และการปล่อยวาง 
มากกว่าจะเป็นเรื่องของการบรรลุถึง หรือการประสบผลสําเร็จ 

จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่า สติและสมาธิมีความหมายแตกต่างกัน มีลักษณะของการเกิดขึ้นและดํารงอยู่ที่
แตกต่างกัน แต่สติและสมาธิต้องอาศัยกัน ควบคู่กัน หรือประกอบกัน แต่อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะศึกษาเฉพาะในประเด็นที่เป็นสติเท่านั้น และเป็นสติตามทัศนะของนักวิชาการตะวันตกดังกล่าวไว้ในตอนต้น 

2.3 องค์ประกอบหลักของ “ภาวะผู้น าอุดมสต”ิ 
หัวข้อนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ

นักวิชาการและหน่วยงานจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง ค.ศ.  2004-2016 เพ่ือการสังเคราะห์กําหนดเป็น
องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นําอุดมสติ เพ่ือนําไปสู่การศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์กําหนดเป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบหลัก และนิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบย่อย เพื่อเชื่อมโยงถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้
เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป จํานวน 14 แหล่ง ดังนี้ 

2.3.1 Hawkins (2011) ผู้บุกเบิกการฝึกอบรมความเป็นผู้นําอุดมสติ การพัฒนาและบริการให้คําปรึกษา 
ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ผู้นําอุดมสติยึดถือ (The Process Used By Mindful Leaders) ดังนี้ 1) ตระหนัก
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ในด้านอารมณ์ของตนเอง (Awareness Of Their Own Emotions) 2) เข้าใจในสถานการณ์ (Understand 
The Situation) 3) เข้าใจเสียงรอบข้าง (Forges Understanding And Movement Out Of Many Voice) 
4) ใช้กระบวนการแบบองค์รวมในการตรวจสอบ (Uses A Holistic Process That Enables Others) 

2.3.2 Inam (2012)  ผู้ให้การฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง นักเขียน  ผู้บรรยาย  รัฐแอตแลนตา 
สหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวถึงวิธีที่จะทําให้เกิดสติของผู้นําอุดมสติ 10 ประการ (Here Are Ten Ways A 
Mindful Leadership Practice)  ดังนี้ 1) รู้จักการลดความเครียด (Stress Reduction) 2)  รู้จักตัวเอง 
(Self-Awareness) 3) เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น  (Greater Empathy For Self) 4) จัดการหรือควบคุมพลังใน
ตนเอง  (Manage Our Energy) 5)  ผู้รู้จักการฟ๎ง (Become A Better Listener) 6) เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คน
อ่ืนมีส่วนร่วม  (Strongly Engage Others)  7) สร้างระยะห่างระหว่างการคิดกับการทํา  (Creating 
Distance Between Thought And Action) 8) สัมผัสด้วยสัญชาตญาณ  (Tap Into Intuition) 9) โอบกอด
รับการเปลี่ยนปลง (Embrace And Adapt To Change) 10) มีจุดเน้นในความชัดเจนมากขึ้น  (Greater 
Clarity And Focus) 

2.3.3  Riddle (2012) ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ความเป็นผู้นําด้านการสร้างสรรค์ Alliant International 
University รัฐแซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสามหลักสําคัญของการฝึกผู้นําเชิงสติ (Three Keys To 
Mindful Leadership Coaching) ดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่มีใจที่ว่างเปล่า (An Empty Mind) 2) ไม่ใช่การ
เกิดปฏิกิริยา (Non-Reactivity) 3) ให้ความสนใจและเอาใจใส่ (Permissive Attention) 

2.3.4  Ataya (2013)   ผู้บริหาร  Western  Leaf  Electronics  University of Phoenix  ได้กล่าวถึง 
9 วิธีในการปฏิบัติความเป็นผู้นําอุดมสติ (9 Ways To Practice  Mindful leadership) 1) เป็นป๎จจุบันอยู่กับ
ป๎จจุบัน (Present)  2)  มีความระมัดระวัง (Aware)  3)  มีความเงียบสงบ (Calm) 4)  มีความมุ่งเน้น 
(Focused)    5)  มีความชัดเจนและมุ่งมั่น    (Clear And Committed)   6)  อุเบกขา    (Equanimous)  
7)  มีความขะมักเขม้น (Positive) 8)  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) 9) ไร้ที่ติไม่มีมลทิน 
(Impeccable) 

2.3.5  Levey  (2011)  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WisdomAtWork.com และศูนย์วัฒนธรรมองค์กรและสุขภาพ
องค์กรที่ บริษัท InnerWork Technologies รัฐซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสี่องค์ประกอบในการ
ปฏิบัติของผู้นําเชิงอุดมสติ (Our Unique Approach To The Practice Of Mindful Leadership Has 
Four Primary Elements) ดังนี้ 1)  มีความสนใจและเรียนรู้ในการฝึกสติ (Mindfulness And The Mastery 
Of Attention)  2)  มีความชัดเจนที่มุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตและการทํางาน (Clarity Of  Intention  Living And 
Working “On Purpose”) 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพของทัศนคติตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม 
(Optimization Of Attitude, Ethical And Emotional Intelligence) 4)  บูรณาการของชีวิตประจําวันทุก
การทํางานและความสัมพันธ์ทุกครั้ง (Integration Into Every Domain Of Daily Life, Work, And 
Relationships) 

2.3.6  Garms  (2013) ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิผลขององค์กร ผู้บรรยาย ผู้แต่ง  Working Smarts 
มหาวิทยาลัยมินนิโซตา  ได้กล่าวถึงหลักในการเป็นผู้นําอุดมสติ (The Practice Of Mindful Leadership 
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Has Four Primary Elements) ดังนี้  1) มีความสนใจในการเรียนรู้ (Mastery Of Attention)  2)  มีความ
ชัดเจนของความมุ่งมั่นตั้งใจ (Clarity Of Committed Intention) 3)  มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทัศนคติที่ดี
และมีความฉลาดทางอารมณ์ (Optimization Of Attitude And Emotional Intelligence) 4) บูรณาการจะ
ใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานอย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน (Integration Into Every Domain Of Daily Life, 
Work, And Relationship) 

2.3.7  Bahl (2013) ทํางานด้านบุคลากร  ผู้บริหาร Isenberg School  รัฐแมสซาชูเซตส์  สหรัฐอเมริกา 
ได้กล่าวถึงนิยามใหม่ของผู้นําเชิงอุดมสติ (Mindful Leadership: An Emerging Definition)  มีห้าด้านของ
ความเป็นผู้นําเชิงสติในความหมายนี้คือ 1)  มีความสามารถในการปลูกฝ๎ง   (Cultivates The Ability)ความมี
สติของคนในองค์กร 2)  มีความอยากรู้อยากเห็นและมีเมตตา  (Focus, Clarity, Curiosity, And 
Compassion) 3)  มีกระบวนการในการตัดสินใจ(Decisions And Processes) 4)  มีอิทธิพลต่อสังคมและ
การระดมทรัพยากร    (Social Influence And Mobilizing Resources)    5)  เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นใน
เปูาหมาย  (Committed Goals) 

2.3.8  Robinson (2013)  ครูสอนภาษาอังกฤษ  ผู้บริหารโรงเรียนเทคโนโลยีการเรียนการสอน – 
คอมพิวเตอร์   ได้กล่าวถึงเก้าลักษณะของผู้นําเชิงสติของโรงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 (9 Characteristics Of 
21st Century Mindful School Leadership) ดังนี้ 1) มีสติอยู่กับตัวเองเป็นผู้ที่ครองสติ (Present)         
2) มีความตระหนักรู้สึกตัวเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (Aware Of Emotional   Intelligence)        
3)  เป็นคนที่สงบ (Calm) 4)  มีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Committed) 5)  มีความชัดเจนในการตัดสินใจ (Clear To 
Make The Best Decisions)  6)  อยู่ในความจริง (At Peace With Their Reality) 7) มีพลังด้านบวก 
(Positive)   8)  ผู้มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน (Compassionate) 9) ทําหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและซื่อสัตย์
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  (Act With Integrity, Honesty, And Courage) 

2.3.9  Engberg  (2014)  ผู้ประกาศข่าว WTOP-TV   WTOP-FM   WTOP-AM  ได้กล่าวถึง       
ห้าทักษะผู้นําเชิงสติ  (5 Key Mindful Leadership Skills That Give Her Its Life Back) ดังนี้ 1)  มีการ
รับผิดชอบ  (Taking Accountability)   2)  แสดงถึงความอดทน (Growing Patience)     3)  รู้จักที่จะฟ๎ง 
(Active Listening)  4)  มีใจยอมรับความล้มเหลว  (Accepting Failure) 5)  มีการจัดการความเปลี่ยนแปลง
ที่ดี (Managing Change) 

2.3.10  Lamos (2014) ผู้ประกอบการ  ผู้จัดการด้านการเปลี่ยนแปลง  Johannesburg Area ประเทศ
แอฟริกาใต้  ได้กล่าวถึง 5 ลักษณะของความเป็นผู้นําเชิงสติ (5 Characteristics Of Mindful Leadership) 
ดังนี้  1) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง    (Authentic Leadership   Committed   And  Genuine Intentions)  
2) มีการพัฒนา (Actively Develop Mindfulness)  3) ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา (Aware Of Their 
Impact) 4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Being Mindful Improves Creativity, Innovative Thinking And 
A Sharp Assessment Of The Current Reality) 5)  ยอมรับการเสี่ยงในการตัดสินใจ  (Acceptance Of 
The Situation As It Is, Improves Sound Decision-Making) 
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2.3.11  Oetting  (2015)   ผู้จัดการอาวุโส  Multimedia   Content   Strategy    @   HubSpot   
รัฐแมสซาชูเซตส์  สหรัฐอเมริกา  ได้กล่าวถึง  หกทักษะในผู้นําอุดมสติ (Zen And The Art Of Mindful 
Leadership: 6 Skills To Develop) ดังนี้ 1) รับผิดชอบ (Accountable) 2) มีความชัดเจนไม่รีบเร่งในการ
ตัดสินใจ (Value Clarity, Not Speed, In Decision-Making) 3) มีการปรับตัวที่ดี (Adaptive) 4) เริ่มต้น
ด้วยความรักความเมตตา (Start With Compassion) 5) เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม (Open To 
Change And Innovation) 6) มีการปูองกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในทีม (Prevent Burnout -- In 
Themselves And Their Team) 

2.3.12  George (2010) ผู้อํานวยการโกลด์แมนแซคส์และเดอะเมโยคลินิก ดํารงตําแหน่งคณะ
กรรมการบริหารของ ExxonMobil, Novartis, Target Corporation และ Minnesota's Destination 
Medical Center Corporation เป็นผู้ดูแลของ World Economic Forum USA และดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการระบบสุขภาพ โรงพยาบาล Abbott-Northwestern United Way   ได้กล่าวถึง ผู้นําสติ: 
เมตตาฌานและการทําสมาธิการพัฒนาผู้นําที่มีประสิทธิภาพ (Mindful Leadership: Compassion, 
Contemplation And Meditation Develop Effective Leaders) ดังนี้  1) เป็นผู้นํารุ่นใหม่อย่างแท้จริง  
(A New Generation Of Authentic Leaders)     2) พัฒนาสติอย่างต่อเนื่อง     (Developing 
Mindfulness)      3) มีแนวทางในการประคับประคองการเป็นผู้นําที่มีประสิทธิผล   (A New  Way  To  
Sustain  Effective Leadership)   4)  มีความตระหนักในตนเองและแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
(Gaining Self-Awareness And Self-Compassion) 

2.3.13   Williams (2016) ประธานบริษัทเรย์วิลเลียมส์แอสโซซิเอทซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองแวนคู
เวอร์  ให้บริการการฝึกอบรมผู้บริหารและการพูดอย่างมืออาชีพ   ได้กล่าวถึง  7 อุปนิสัยของผู้นําอุดมสติ  
(The 7 Habits Of Highly Mindful Leaders) ดังนี้ 1)  รู้ตัวเองอยู่กับป๎จจุบัน (Consciously Focusing On 
The Present) 2) ครุ่นคิดความตระหนักในตนเอง (Introspective Self-Awareness) 3)  มีการจัดการ
บริหารพลัง  (Energy Management) 4)  ตอบสนองมากกว่าการนิ่งเฉย( Intentionally Responding, 
Rather Than Unconsciously Reacting) 5) แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความเห็นอกเห็นใจ  
(Demonstrating Acceptance And Compassion) 6)  การเปิดกว้าง (Openness) 7)   ความผูกพันไม่ใช่
สิ่งที่ผูกพัน ( Non-Attachment) 

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

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการสังเคราะห์
กําหนดองค์ประกอบหลักของ “ผู้นําเชิงอุดมสติ”  (Mindful Leaders) 14 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การ
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นําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมาย
เหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุม
องค์ประกอบอืน่ที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. ตระหนักในตนเอง  (Self-Awareness) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1) ตระหนักใน
ด้านอารมณ์   2) รู้จักตัวเอง   3) ตระหนักรู้สึกตัว   4) ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา  5) ตระหนักในตนเอง 
6) มีใจที่ว่างเปล่า 

2. มีความมุ่งมั่น  (Commitment) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1) มีความชัดเจนที่มุ่งมั่น
ตั้งใจในชีวิตและการทํางาน 2) มีความชัดเจนและมุ่งมั่น 3) มีความชัดเจนในความมุ่งมั่นตั้งใจ 4) มีเปูาหมาย
ที่ตั้งม่ัน 5) มุ่งมั่นตัง้ใจจริง  

3. มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)  มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1) มีความเห็นอก
เห็นใจ 2) ความเห็นอกเห็นใจ 3) ความเห็นอกเห็นใจ 4) ความเห็นอกเห็นใจ 5) เอาใจใส่ต่อคนอื่น 

4. การตัดสินใจที่ดี  (Good Decision) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1)  มีกระบวนการใน
การตัดสินใจ   2)  ชัดเจนในการตัดสินใจ   3) ไม่รีบเร่งในการตัดสินใจ   4)    มีความชัดเจนในการตัดสินใจ  
5) ยอมเสี่ยงในการตัดสินใจ 

จากการกําหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้นํามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป 

 
ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.3.1  -2.3.14 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิง

ตามลําดับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ตารางท่ี 2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นําเชิงอุดมสติ (Mindful Leadership) 

องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าอุดมสติ 2.3
.1 

2. 
3.2

   

2.3
.3 

2.3
.2 

3.4
 

2.3
.5 

2.3
.6 

2.3
.7 

2.3
.8 

2.3
.9 

2.3
.10

 

2.3
.11

 

2.3
.12

 

2.3
.13

 

2.3
.14

 

รว
ม 

1. ตระหนักในตนเอง   (Self-Awareness)               6 
2. มีความมุ่งมั่น   (Commitment)               6 
3. การตัดสินใจที่ดี  (Good Decision)               6 
4. มีความเห็นอกเห็นใจ    (Compassion)               5 
5. พัฒนาสติอย่างต่อเนื่อง (Continuing Consciousness)               4 
6. มีพลังด้านบวก (Positive Force)               3 
7. อยู่กับป๎จจุบัน (Stay with present)               3 
8. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)               2 
9. บูรนาการชีวิตอย่างสมดุลและสัมพันธ์กัน (Lifebuoy)               2 
10. มีความรักความเมตตา (Love mercy)               2 
11. มีความสงบเสงี่ยม (Modesty)               2 
12. มีใจมุ่งเน้น (Mind focused)               2 
13. รู้จักการฟ๎ง (Listening)               3 
14. เอาใจใส่ต่อตนเอง (Pay attention to yourself)               2 
15. มีความระมัดระวัง (Be careful)               2 
16. เข้าใจสถานการณ์ (Understand the situation)               2 
17. มีความรับผิดชอบ (Have responsibility)               2 
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องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าอุดมสติ 2.3
.1 

2. 
3.2

   

2.3
.3 

2.3
.2 

3.4
 

2.3
.5 

2.3
.6 

2.3
.7 

2.3
.8 

2.3
.9 

2.3
.10

 

2.3
.11

 

2.3
.12

 

2.3
.13

 

2.3
.14

 

รว
ม 

18. ปรับตัวที่ด ี(Good adaptability)               2 
19. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)               2 
20. มีกระบวนการแบบองค์รวม (There is a holistic process.)               1 
21. ต้องลดความเคียด (Must reduce)               1 
22. เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วม (Agree with the participation)               1 
23. สร้างระยะห่างในการคิดกับทํา (Distance in thinking with doing)               1 
24. ไม่ใช้การเกิดปฏิกิริยา (Do not use the reaction)               1 
25. มีความขะมักเขม้น (Have a good time)               1 
26. สร้างการปลูกฝ๎ง (Cultivate)               1 
27. ไม่มีมลทิน (Unclean)               1 
28. มีอิทธิพลต่อสังคม (Influence on society)               1 
29. มีความกล้าหาญ (Have courage)               1 
30. มีความอดทน (Have patience)               1 
31. ยอมรับความล้มเหลว (Accept failure)               1 
32. มีการพัฒนา (The development)               1 
33. เปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม (Innovation)               1 
34. ปูองกันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย (Prevent boredom)               1 
35. เป็นผู้นํารุ่นใหม่ (New generation leader)               1 
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องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าอุดมสติ 2.3
.1 

2. 
3.2

   

2.3
.3 

2.3
.2 

3.4
 

2.3
.5 

2.3
.6 

2.3
.7 

2.3
.8 

2.3
.9 

2.3
.10

 

2.3
.11

 

2.3
.12

 

2.3
.13

 

2.3
.14

 

รว
ม 

36. ตอบสนองมากกว่าการนิ่งเฉย (Respond more than silence)               1 
37. ใจเปิดกว้าง (Open mind)               1 
38. ไม่หยาบคาย (Not vulgar)               1 

รวม 4 7 3 8 4 4 5 8 9 5 6 4 6 4 77 
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จากตารางที่ 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของ “ภาวะผู้นําอุดมสติ” พบว่ามีองค์ประกอบเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 38 องค์ประกอบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
ความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป พบว่า สามารถคัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู้ อุดมสติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1 ตระหนักในตนเอง  (Self-Awareness) 
องค์ประกอบที่  2 มีความมุ่งมั่น (Commitment) 
องค์ประกอบที่  3 มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
องค์ประกอบที่  4 การตัดสินใจที่ดี  (Good Decision) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดภาวะผู้นําอุดมสติได้ ดังภาพที่  2.1 

 
 

ภาพที่ 2.1 โมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้นําอุดมสติ 
 

จากภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบภาวะผู้นําอุดมสติ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ตระหนักในตนเอง  (Self-
Awareness)  2) มีความมุ่งมั่น   (Commitment)   3) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 4) การตัดสินใจ
ที่ดี   (Good Decision) ในลําดับต่อไปผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือ
หน่วยงานเพ่ือสังเคราะห์หาองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งเมื่อกําหนดได้องค์ประกอบย่อยแต่ละ
องค์ประกอบแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือ
สังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบต่อไป 

 

ตระหนักในตนเอง          
(Self-Awareness) 

ภาวะผู้นําอุดมสติ 

(Mindful Leadership) 

การตัดสินใจที่ดี            
(Good decision) 

มีความมุ่งมั่น      
(Commitment) 

มีความเห็นอกเห็นใจ    
(Compassion) 
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2.4 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบง่ชี้ของตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
2.4.1 องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-Awareness)  

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 แหล่ง มี
ดังนี้ 

2.4.1.1 Rochat (2003) ศาสตราจารย์และทําวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลัย
แมสซาชูเซตส์ ได้กล่าวถึงห้าระดับของความตระหนักในตนเอง  (Five  Levels Of  Self-Awareness  as 
They Unfold Early In)   1)  ตระหนักในความแตกต่างอย่างหลากหลาย( Level 1: Differentiation)       
2)  ตระหนักในสถานการณ์      (Level 2: Situation) 3)ตระหนักในด้านการแยกแยะ  (Level 3: 
Identification) 4) ตระหนักในด้านของความคงทน ( Level 4: Permanence)    5)  ตระหนักในด้านเมตา  
( Level 5: Self-Consciousness Or ‘‘Meta’’ Self-Awareness) 

2.4.1.2   Politelli (2013) ผู้ช่วยบรรณาธิการ Newport Mercury มหาวิทยาลัยนิวพอร์ตเมอร์
คิวรี  ได้กล่าวถึง 5 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการตระหนักในตนเอง (5 Strategies To Improve Self-
Awareness Skills) 1) ตระหนักในด้านของภาพลักษณ์  (Take Photographs) 2) ตระหนักในด้านผลงานที่
ออกไป  (Work Out) 3) ตระหนักในด้านรู้ขีด จํากัดของตนเอง (Know Your Limits) 4) ตระหนักในด้านการ
ปฏิบัติงานการประเมินตนเอง   (Practice Self-Assessment)  5)  ตระหนักในด้านความผิดพลาดซึ่งต้อง
ไม่ให้อีก (Don't Make The Same Mistake Twice) 

2.4.1.3  Frisina (2014) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นําและจริยธรรมในสถาบันการทหารของ
สหรัฐอเมริกาที่ West Point, New York, Uniformed Services มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 
School of Medicine, Bethesda, Maryland และกองทัพสหรัฐอเมริกา Academy of Health Sciences, 
ซานอันโตนิโอ, เท็กซัส   ได้กล่าวถึงความตระหนักในตนเอง: พ้ืนฐานสมรรถนะของผู้นําที่มีอิทธิพล  (Self-
Awareness: The Basic Competency Of The Influential Leader) 1) ความตระหนักในด้านการควบคุม 
(Self -awareness: Volitional)   2) ความตระหนักในด้านที่เกี่ยวกับจิตใจ (Self - Awareness : Mental)   
3) ความตระหนักในด้านอารมณ์ (Self - awareness: Emotional) 4) ความตระหนักในด้านการร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ (Collaboration And Connection) 

2.4.1.4   Ingram (2015) อาจารย์ The Darla Moore School of Business   University of 
South Carolina-Columbia ได้กล่าวถึงการสร้างความตระหนักในตนเอง: สามองค์ประกอบที่จําเป็นเพ่ือชีวิต
ชีวิตให้เต็มศักยภาพของคุณ (Creating Self-Awareness: Three Essential Elements To Living Life To 
Your Full Potential) 1) เข้าใจอารมณ์ของตนเอง (Understand Your Emotion) 2) ไว้วางใจสัญชาตญาณ
ของตนเอง (Trust Your Intuition) 3) รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง (Know Your Strengths And 
Weaknesses) 

2.4.1.5   Hassan, Robani & Bokhari (2015) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความตระหนักใน
ตนเองสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของครู (Elements Of Self-Awareness Reflecting Teachers’ 
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Emotional) 1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 2) การประเมินตนเอง (Self-
Assessment) 3) ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) 4) เจตจํานง (Intent) 

2.4.1.6   Gilst (2015) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นําที่ตระหนักในตนเอง (Characteristics of 
Self-Aware Leaders) 1) ผู้นําที่ตระหนักในตนเองจะเข้าใจผลกระทบทางอารมณ์ของพวกเขากับคนอ่ืน ๆ 
(Understand Their Emotional Impact on Others) 2) ผู้นําที่ตระหนักในตนเองจะรับรู้จุดอ่อนของพวก
เขา (Recognize Their Weaknesses) 3) ผู้นําที่ตระหนักในตนเองจะนําจุดแข็งของพวกเขา (Lead With 
Their Strengths) 4) ผู้นําที่ตระหนักในตนเองจะรับรู้ถึงขีดจํากัด (Know Their Limits) 

2.4.1.7   Shirey (2015) ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการเป็นผู้นําด้านการพยาบาลและการ
บริหารจัดการ  ได้กล่าวถึง  การเพ่ิมความตระหนักของตนเองเพ่ือที่จะเป็นผู้นําที่แท้จริ ง (Enhance Your 
Self-Awareness  To  Be  An  Authentic  Leader) ดังนี้ 1) การเสริมสร้างความตระหนักในตนเอง         
( Enhancing Self-Awareness) 2) สํารวจจุดแข็งส่วนบุคคลและข้อบกพร่องที่ร้ายแรง   (Explore Personal 
Strengths And Fatal Flaws) 3) เข้าใจข้อ จํากัด ของตนเองและคนอ่ืน ๆ และต้องชมเชยตนเองและทีมงาน  
(Understand Your Limitations And Seek Others To Complement You And The Team)           
4) ตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ (Examine Emotional Intelligence) 5) สังเกตตัวเองและหุ้นส่วนที่มี
ส่วนร่วม (Observe Yourself And Engage An Observational Partner) 6) สร้างตารางเวลาสําหรับการ
สะท้อนในชีวิตประจําวัน   (Create Down Time For  Daily  Reflection)   7)  ขุดลึกเพ่ือทําความเข้าใจ   
(Dig  Deep To Gain Insight) 8) เก็บบันทึก ( Keep A Reflective Journal)   

2.4.1.8   Stine (2016) ทีป่รึกษาอิสระครูและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้บริหารและโปรแกรมมือ   
อาชีพระดับโลก ได้กล่าวถึง วิธีการตระหนักในการเป็นผู้จัดการที่ดี (How Self-Awareness Makes You A 
Better Manager) 1) ศึกษาจากกรณีขนาดเล็ก (A Case Study In Miniature) 2) ค้นหาช่วงเวลาแห่งการ
เรียนรู้ (Find The Learning Moments)   3)   ปรับตัวให้เข้ากับตัวเอง   (Be  Attuned To Yourself)      
4) จุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths And Weaknesses) 

2.4.1.9   Spitzley (2016) หัวหน้าฝุายบริหารการเปลี่ยนแปลง    ภาคอเมริกา   มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐ Amway Grand Valley  รัฐมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง  4  มิติของความตระหนักในตนเอง 
(The 4 Dimensions Of Self-Awareness You Didn't Know About) 1) ความตระหนักในสิ่งที่คนอ่ืนพูด
และคิดเกี่ยวกับคุณ (Awareness Of What Others Say And Think About You) 2) ความตระหนักใน
ความคิดและความรู้สึกที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเอง (Awareness Of The Thoughts And Feelings You Have 
About Yourself) 3) ความตระหนักในการที่เป็นจริง (Awareness Of Who You Really Are) 4) ตระหนัก
การรับรู้ของผู้ที่ต้องการที่จะเป็น (Awareness Of Who You Want To Become) 

2.4.1.10   Cohen (n.d.) นักจิตวิทยาคลินิก  ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการรับรู้ด้วยตนเอง        
(Key Aspects Of Self Awareness) 1) การรับรู้ของตนเอง (Awareness Of Self) 2) การรับรู้ของ
ความหมาย (Awareness Of Meaning) 3) ความตระหนักของแรงจูงใจ (Awareness Of Motives)  4) การ
รับรู้ของวัตถุประสงค์ (Awareness Of Purpose) 5) การรับรู้ของประวัติศาสตร์ (Awareness Of History) 
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6) การรับรู้ของวาทกรรม (Awareness Of Discourse) 7) ความตระหนักในคุณค่าและความเชื่อที่สืบทอดมา 
(Awareness  Of  Inherited  Values And Beliefs) 8) การรับรู้ของคนอ่ืน ๆ  (Awareness  Of  Others) 
9) ความตระหนักถึงผลกระทบของผู้อ่ืนกับตนเอง (Awareness Of Others’ Impact On Me)    10) การให้
ความรู้ของตัวเองในความสัมพันธ์กับโลกกว้าง   (Awareness Of Myself In Relation To The Wider 
World)  11) การรับรู้ของภาษา (Awareness Of Language) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “ตระหนักในตนเอง”  ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมี
ความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตาราง
สังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่
เป็นกลาง  (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่าง
กันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. ความตระหนักทางอารมณ์  (Emotional Awareness) มีองค์ประกอบที่มีความหมาย
เดียวกัน  ดังนี้1) ตระหนักในด้านอารมณ์ 2) ตระหนักในด้านอารมณ์ 3) ให้ความรับรู้ด้านอารมณ์ 4) ตระหนัก
ถึงผลกระทบด้านอารมณ์ 5) ตรวจสอบความลาดทางอารมณ์ 

2. มีการประเมินตนเอง (Self -  Assessment)    มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้   
1) รู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 2) สํารวจจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 3) รู้จุดอ่อน 4) จุดอ่อนและจุดแข็ง 
5) ตระหนักในด้านความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

3. รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self  -  Limitation) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน     ดังนี้  
1) รับรู้ขีดจํากัดของตนเอง   2) รับรู้ขีดจํากัด   3) รู้ขีดจํากัดของตนเอง   4) รับรู้ตนเอง   5) ตระหนักในด้าน
ที่เป็นจริง 

จากการกําหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้นํามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.4.1.1  - 2.4.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามลําดับที่กล่าวมาข้างต้น
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ตารางท่ี 2.2 สังเคราะห์องค์ประกอบของ ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
 

องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง 

(Self-Awareness) 2.4
.1.

1 

2.4
.1.

2 

2.3
41

.3
 

2.4
.1.

4 

2.4
.1.

5 

2.4
.1.

6 

2.4
.1.

7 

2.4
.1.

8 

2.4
.1.

9 

2.4
.1.

10
 

รว
ม 

1.ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional 
Awareness) 

          5 

2. มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment)           5 
3. รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self – Limitation)           5 
4. ตระหนักในด้านผลกระทบ (Be aware of 
the impact) 

          3 

5. ตระหนักด้านความคิด (Awareness of 
thought) 

          3 

6. ความมั่นใจในตนเอง (self confidence)           2 
7. ความแตกต่างที่หลากหลาย (Difference)           2 
8. ตระหนักด้านสถานการณ์ (Situational 
awareness) 

          2 

9. ตระหนักด้านจิตใจ (Mental awareness)           2 
10. ตระหนักด้านผลกระทบที่ตามมา (Be 
aware of the consequences.) 

          2 

11. การประเมินตนเอง (Self- evaluation)           2 
12. ตระหนักด้านการให้ความร่วมมือ (Be 
aware of the cooperation) 

          2 

13. รับรู้ประวัติศาสตร์ (Perceive history)           1 
14. แยกแยะ (digest)           1 
15. ตระหนักด้านความคงทน (Awareness of 
durability) 

          1 

16. ด้านเจตจํานง (Intention)           1 
17. สร้างตารางเวลา (Create a schedule)           1 
18. เจาะลึกเพ่ือความเข้าใจ (Deep into 
understanding) 

          1 

19. ตระหนักในการรับรู้ที่ต้องการจะเป็น (Be 
aware of the perceived need) 

          1 
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องค์ประกอบของตระหนักในตนเอง 

(Self-Awareness) 2.4
.1.

1 

2.4
.1.

2 

2.3
41

.3
 

2.4
.1.

4 

2.4
.1.

5 

2.4
.1.

6 

2.4
.1.

7 

2.4
.1.

8 

2.4
.1.

9 

2.4
.1.

10
 

รว
ม 

20. ตระหนักด้านการจูงใจ (Be aware of 
incentives.) 

          1 

21. ตระหนักด้านคุณค่าและความเชื่อ (Be 
aware of values and beliefs) 

          1 

22. ตระหนักด้านภาษา (Language 
awareness) 

          1 

23. ค้นหาช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ (Find the 
time to learn.) 

          1 

24. ศึกษาจากกรณีขนาดเล็ก (Study of small 
cases) 

          1 

25. เก็บบันทึก (Save the record)           1 
รวม 5 5 4 3 4 3 8 4 5 8 46 

 
จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “ตระหนักในตนเอง” พบว่ามีองค์ประกอบเชิง

ทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 25 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
ความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Concept Framework) ในครั้งนี้จํานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์  (Emotional Awareness) 
องค์ประกอบที่ 2 มีการประเมินตนเอง  (Self - Assessment)  
องค์ประกอบที่ 3 รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self – Limitation) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง ได้ดังภาพที่  2.2  
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ภาพที่  2.2 โมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง 

จากภาพที่  2.2 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบตระหนักในตนเอง ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 1)  ความตระหนักทางอารมณ์  
(Emotional Awareness)  2)  มีการประเมินตนเอง   (Self - Assessment) 3)  รู้ข้อจํากัดของตนเอง  (Self 
- Limitation) ในลําดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและ
หน่วยงานเพื่อกําหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความตระหนักทางอารมณ์  (Emotional Awareness)   
Hein (2004) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง การรับรู้ในขณะที่รู้สึกตัวซึ่งรวมถึง

ความสามารถในการรู้สึกด้วยคําพูดที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงความสามารถในการทํานายความรู้สึกของตนเองที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตของตนเองได้ 

Therapy (2016) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถในการรับรู้และให้
ความรู้สึกไม่เพียง แต่อารมณ์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

Radwan (2017) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง การตระหนักถึงอารมณ์ของ
ตนเอง รู้ว่าทําไมรู้สึกดีหรือไม่ดีหรือรู้สึกถึงอารมณ์อ่ืนรู้ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถทําได้หรือไม่ได้บ้าง 

Goleman (2017) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถในการทําความ
เข้าใจอารมณ์และผลกระทบของตัวเองต่อประสิทธิภาพการทํางาน รับรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองตลอดจน
สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์ความสําเร็จของการทํางานและเปูาหมายขององค์กร 

Economictimes (2018) ให้นิยามความตระหนักทางอารมณ์ ว่าหมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนอ่ืนด้วย 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืนด้วย 

จากนิยามของความตระหนักทางอารมณ์ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุป
เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของ ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional awareness) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้

ความตระหนักทางอารมณ์  

(emotional awareness) 

มีการประเมินตนเอง         

(self - assessment) 

รู้ข้อจํากัดของตนเอง        

(self - limitation) 

ตระหนักในตนเอง  

(Self-Awareness) 
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ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเอง
ตลอดจนผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการทํางาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเอง
เพ่ือวัตถุประสงค์ความสําเร็จของการทํางานและเปูาหมายขององค์กร ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพ่ือการวัด ดังนี้ 1) ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ 2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง 3) รับรู้
ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทํางาน 4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์
ความสําเร็จของการทํางาน 

2.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของมีการประเมินตนเอง  (Self – Assessment) 
Warley (n.d) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการมุ่งความสนใจไปที่

ตัวเอง เป็นความสามารถในการสังเกตความรู้สึกทางกายภาพและนิสัยพฤติกรรมและความคิดของตนเองตลอด
ถึงการตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืน 

อรนุช ศรีสะอาด (ม.ป.ป.)  ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง กระบวนการประเมินหรือ
การตัดสินใจของผู้เรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่   เพ่ือการ
ปรับปรุงและการพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดีขึ้น 

Jansa (2010) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และ
จุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลําเอียง
เข้าข้างตนเอง 

Miss Consult.com (2015) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจตนเองในความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ 

ยุรพร ศุทธรัตน์ (2542) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการรับรู้เข้าใจ
อารมณ์ ตลอดจนจุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของตนเองอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่รู้จักตนเองเป็นอย่างดีจะมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน คนที่รู้จักตนเองเป็นอย่างดีย่อมเข้าใจถึงผลกระทบของอารมณ์ของตนเองที่มีต่อ
ผู้อื่น และต่อการปฏิบัติงาน 

เรียม ศรีทอง (2542) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง การสํารวจตรวจสอบพฤติกรรม
การแสดงออกของตนเอง พิจารณาผลที่เกิดข้ึน อาจขอรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น หรือการสํารวจด้วยตนเอง 

 ศุภรัตน์  เอกอัศวิน (2544)   ให้นิยามมีการประเมินตนเอง   ว่าหมายถึง  การรู้ข้อดี   ข้อด้อย 
ความเป็นตัวเอง 

 มนัส บุญประกอบ และสาลิกา เมธนาวิน (2544) ให้นิยามมีการประเมินตนเอง ว่าหมายถึง เป็น
ทักษะภายในของตนเอง เป็นการหยังรู้ความเป็นไปได้ของตนเอง มองตนเองภายในได้ วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจ 
และยอมรับตนเอง มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง ในขณะนั้นได้  รู้วากําลังอยู่ในอารมณ์ใด และรู้สาเหตุ
ของการเกดิอารมณ์นั้น รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองมีความม่ันใจในคุณคา่ และความสามารถของตนเอง 
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จากนิยามของการประเมินตนเอง ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของการประเมินตนเอง (Self – Assessment) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ว่า หมายถึง ความ
สํานึก ซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆเกิดการรับรู้และการ
ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืนแล้วมีการประเมินค่า  รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง เข้าใจ 
และยอมรบัตนเอง อย่างไม่ลําเอียง โดยพิจารณาผลที่เกิดข้ึน จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน หรือการสํารวจด้วย
ตนเอง มีความมันใจในคุณค่า และความสามารถของตนเอง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลัก
เพ่ือการวัด ดังนี้ 1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืน    2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของ
ตนเอง 3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน     4) มีความมั่นใจในคุณค่า และความสามารถ
ของตนเอง 

2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของรู้ข้อจ ากัดของตนเอง  (Self - Limitation) 
Somov (2011) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึงการกําหนดตัวเองคือการจํากัดความ

เข้าใจของคุณเอง การกําหนดตัวคุณเองคือการใส่ตัวเองลงในหมวดหมู่นี้หรือว่า เพ่ือกําหนดตัวเองคือการจบ
ความเข้าใจของคุณเอง การกําหนดตัวเองคือการยุติความอยากรู้ของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเอง 

OKnation (2551)  ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง    ว่าหมายถึง  การรู้จักขีดความสามารถของตัว
เรา       รู้ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่ทําได้ อะไรที่เกินฝ๎น การรู้จักตนทําให้เราเข้าใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น เราจะ
พบว่ามีบางเรื่องที่เราคล้ายคนอ่ืน   และมีอีกหลายเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างกัน   เมื่อเราได้เข้าใจ
ป๎จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะทําให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สันติ สิลัยรัตน์ (2559) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การพยายามหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่ีต้องฝืนใจหรือไม่สะดวกใจ เช่น การให้ข้อมูลบางอย่างที่ควรต้องเก็บเป็นความลับ ทํางานให้ผู้อ่ืน
ทั้งท่ีไม่รู้สึกอยากทํา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวหรือหยาบคายเป็นต้น 

Furnham (2015) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองถูก
กําหนดให้เป็นการประเมินและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถและความชอบของคุณและสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและผลกระทบของตนเองต่อผู้อ่ืน 

MissConsult.com (2015) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การเข้าใจตนเองในความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ เรียกว่า เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตนเอง ที่ไม่ใช่เพียง การรู้ว่าตนเองเป็น
ใคร เก่งอะไร แต่ หากหมายถึง การพัฒนาการของตนเอง ความเป็นมาของตนเอง สิ่งที่ทําให้ตนเองแตกต่าง 
หรือ ไม่เหมือน คนอ่ืน อย่างไร   

Warmerdam (2014) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง การรับรู้ที่ชัดเจนของบุคลิกภาพ
ของคุณรวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนความคิดความเชื่อแรงจูงใจและอารมณ์ การรับรู้ด้วยตนเองช่วยให้คุณเข้าใจคน
อ่ืน ๆ ว่าพวกเขามองเห็นทัศนคติและคําตอบของคุณต่อพวกเขาในช่วงเวลาใดการรับรู้ด้วยตนเองคือขั้นตอน
แรกในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการและควบคุมชีวิตของคุณ ที่คุณมุ่งเน้นความสนใจของคุณกําหนดอารมณ์
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ปฏิกิริยาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคุณมีการรับรู้ด้วยตนเองช่วยให้คุณสามารถดูว่ าความคิดและอารมณ์
ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามต้องการ จนกว่าคุณจะทราบในช่วงเวลาของความคิดอารมณ์คําพูดและพฤติกรรมคุณจะมีป๎ญหาในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตของคุณ 

Collins (2017) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการรับรู้ถึงความรู้สึก
พฤติกรรมและลักษณะของคุณเองเพ่ือทําความเข้าใจกับองค์ความรู้ทางกายภาพและทางอารมณ์ ใน
ระดับพ้ืนฐานการเข้าใจว่าคุณเป็นองค์กรที่แยกจากผู้อ่ืน ในแง่กว้างคําถาม คือ ฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรฉัน
คิดอย่างไรและฉันรู้สึกอย่างไร (ทางร่างกายและอารมณ์) 

Goleman (2017) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง ความสามารถในการจดจําอารมณ์
ของคุณและรู้ถึงจุดแข็งและข้อจํากัดของคุณ การรับรู้อารมณ์ที่คุณได้รับเข้าใจความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ความรู้สึกและทําความเข้าใจกับสิ่งที่คุณคิดและทําเป็นผล 

Dell (2017) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง ความใส่ใจของตัวเอง ที่ช่วยให้ตัดสินใจที่
ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่แตกต่างกัน
และเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง  

Campbell, Gautam, Mohapel & Olsen (2017) ให้นิยามรู้ข้อจํากัดของตัวเอง ว่าหมายถึง 
การมีความรู้สึกท่ีชัดเจนในสิ่งที่สามารถทําได้และความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง  

จากนิยามของรู้ข้อจํากัดในตัวเอง ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของรู้ข้อจํากัดในตัวเอง (Self - Limitation) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง การเข้าใจตนเอง
ในด้านความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่กระตุ้นทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความต้องการ โดยการสํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงในส่วนประกอบต่างๆ
ของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่าง หรือทําให้เกิดความแตกต่างกับคนอ่ืน รู้จักขีดความสามารถของ
ตัวเอง รู้ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่ทําได้ อะไรที่เกินฝ๎น มีความใส่ใจตัวเอง เพ่ือที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญ
ฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่แตกต่างกันและ
เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 
1) เข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม   นิสัย    อารมณ์    ความชอบ ความไม่ชอบ 
2) ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 3) สํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 4) รู้จักขีด
ความสามารถของตัวเอง 5) เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของตระหนักในตนเอง ตามทัศนะของบุคคล
ต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของตระหนักในตนเอง เพ่ือการ
วิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.3 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบตระหนักในตนเอง 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ความตระหนัก
ทางอารมณ์ 
(Emotional 
awareness) 

ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจน
ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือ
วัตถุประสงค์ความสําเร็จของการทํางานและเปูาหมาย
ขององค์กร 

1) ความสามารถในการจัดการ
และควบคุมอารมณ์  

2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง  
3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์

ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการ
ทํางาน  

4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือ
วัตถุประสงค์ความสําเร็จของ
การทํางาน 

มีการประเมิน
ตนเอง (Self - 
Assessment) 

ความสํานึก ซึ่งเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก 
ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆเกิดการรับรู้และ
การตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อ่ืนแล้วมีการประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลําเอียง  โดย
พิจารณาผลที่เกิดข้ึน จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน 
หรือการสํารวจด้วยตนเอง มีความมันใจในคุณค่า และ
ความสามารถของตนเอง 

1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุก
ด้านของตัวเองกับคนอ่ืน  
2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของ
ตนเอง  
3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จาก
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน  
4) มีความมั่นใจในคุณค่า และ
ความสามารถของตนเอง 

รู้ข้อจํากัดใน
ตัวเอง (Self - 
Limitation) 

การเข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่
กระตุ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความ
ต้องการ โดยการสํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง
ในส่วนประกอบต่างๆของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทําให้เกิด
ความแตกต่าง หรือทําให้เกิดความแตกต่างกับคนอ่ืน 
รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจํากัดของตัวเอง
เรา อะไรที่ทําได้ อะไรที่เกินฝ๎น มีความใส่ใจตัวเอง 
เพ่ือที่ช่วยให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่ง
เป็นความคิดและความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายาม
ในมุมมองที่แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาด
ของตนเอง 

1) เข้าใจตนเองในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ 
ความชอบ ความไม่ชอบ  

2) ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่
ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้  

3) สํารวจตรวจสอบตนเองอย่าง
แท้จริง  

4) รู้จักขีดความสามารถของ
ตัวเอง  

5) เรียนรู้จากความผิดพลาดของ
ตนเอง 
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2.5 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบง่ชี้ของมีความมุ่งมั่น (Commitment) 
2.5.1 องค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน (Commitment) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี   และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 แหล่ง 
มีดังนี ้

2.5.1.1  Brown (2001) ดํารงตําแหน่งทางด้านจิตวิทยาองค์กรจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโก
และปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาขาจิตวิทยาจาก   Loyola University  รัฐซิคาโก สหรัฐอเมริกา   ได้
กล่าวถึง 7 ลักษณะของคนที่มุ่งมั่น  (Top 7 Characteristics Of Committed People) ดังนี้  1)  สร้าง
พันธะผูกพัน  (Make Commitments) 2) เชื่อว่าตัวเองสามารถปฏิบัติพันธะผูกพันนั่นสําเร็จ(Believe They 
Can Fulfill Their Commitments)    3) พูดในสิ่งที่เขาจะทําเพ่ือเกิดความมุ่งมั่น (Say What They Are 
Committed To)     4) มีการลงทุนในพันธะผูกพัน  (Invest In Their Commitments) 5) มุ่งมั่นทําในสิ่งที่
เป็นจริง  (Realistic About Their Commitments) 6) สร้างสัญญาผูกมัดในพันธะผูกพัน (Form A Bond 
With Their Commitments) 7) มีความหลงใหลในพันธะของตนเอง (Passionate About Their 
Commitments) 

2.5.1.2  Zwilling    (2011)   ผู้ให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการพัฒนาแผน
ธุรกิจ      ได้กล่าวถึงเจ็ดลักษณะผู้ประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่น (The   Seven   Characteristics   Of    
A Committed Entrepreneur) ดังนี้ 1) มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ (Actively Seeks Leadership 
And Responsibility) 2)  มีความทะเยอทะยานและความมั่นใจ (Successful Entrepreneurs Are 
Generally Ambitious And Confident In Their Abilities) 3) จําเป็นต้องใช้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก 
(Minimum Positive Feedback Required) 4) ไม่คิดว่าชีวิตทางสังคมไม่ได้เป็นความสําคัญสูงสุด (Social 
Life Is Not The Highest Priority) 5) มีความสบายในชั่วโมงการทํางานที่คาดเดาไม่ได้ (Comfortable With 
Unpredictable Working Hours) 6) ถือว่าวันหยุดคือวันชะงัก (Vacation Is An Interruption) 7) ไม่คิด
เรื่องเกษียณอายุ (Hasn’t Even Thought About Retirement)  

2.5.1.3 Rae (2012)  ได้กล่าวถึงผู้นําที่มีความมุ่งมั่นเป็นกุญแจสําคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง                  
(A Committed Leader: The Key Ingredient In any Recipe For Change) ดังนี้ 1) สร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจ (Establish Relationships Based On Confidence And Trust) 2) มีความปรารถนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น (A Passion For Making A Difference) 3) มีทัศนคติที่ดีกับ
การทํางาน (A Good Attitude) 

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

2.5.1.5  Folkman (2013)  วิทยากร  ผู้จัดประชุม ที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ประสบความสําเร็จ
และนักวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน The Wall Street Journal  ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้นํา 9 อันดับแรกที่สร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน  (Top 9 Leadership Behaviors That Drive Employee Commitment)  ดังนี้ 
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1) สร้างแรงบันดาลใจเพ่ือกระตุ้นให้กับคนอ่ืนๆ (Inspire And Motivate Others) 2) เป็นผู้ผลักดันสู่ผลลัพธ์ 
(Driving For Result) 3) มีความมุ่งมั่นจะมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Perspective) 4)  ส่งเสริมความ
ร่วมมือ (Collaboration) 5) เดินพูดคุย (Walk The Talk) 6) สามารถทําให้เกิดความไว้วางใจ (Trust)       
7)  พัฒนาและสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ  (Develops And Supports Others) 8)  สร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
(Building Relationships) 9)  มีความกล้าหาญ( Courage) 

2.5.1.6  Godin (2014) นักเขียนในนิตยสารFast Company  ผู้ก่อตั้ง Squidoo  เว็บไซต์ที่ช่วย
ให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าเว็บเฉพาะบุคคลได้ง่าย ได้กล่าวถึงห้าลักษณะผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูง (Five Traits 
Of Highly Committed People) ดังนี้ 1) ไม่สนใจกับการโต้แย้ง (Controversial) 2) มีความซื่อสัตย์ใน
ตนเอง (Loyal)  3) มีความฝ๎นอยู่ที่เปูาหมาย (Dreamers Of Goals) 4) ทํางานที่หนักและยากออกมาจาก
นิสัยและออกจากความจงรักภักดี (Tough) 5) มีความสุขพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า (Happy)  

2.5.1.7  Herring (2015) ได้กล่าวถึง  7  ลักษณะของความมุ่งมั่นที่แท้จริง (7 Characteristics 
Of An Unmistakable Commitment)  ดังนี้  1) กําหนดการเดินทางอย่างมีชีวิตชีวา (Determine To 
Walk In The Holy Spirit) 2)   มีความเฉียบขาด   (Be Decisive) 3)  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Constantly Tell Yourself) 4)กําหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน (Clearly Defined Vision) 5)  มีความยืนหยัด
ตั้งมั่น (Tenacity) 6)  มีการปรับตัว (Be Adaptable) 7)  มองว่าการพ่ายแพ้เป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้น 
(Temporary Setbacks Are Just That) 

2.5.1.8  Guest (2015)    ได้กล่าวถึง  5  ลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่น                  
(5 Characteristics    Of  A   Committed   Employee)   ดังนี้   1)    มีความกระหายในความท้าทาย  
(Appetite For New Challenges)   2) แก้ป๎ญหาทางทัศนคติของตนเอง  (Problem-Solving Attitude)   
3)  มีความเต็มใจที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเปูาหมาย  (Willingness  To Lead)  4)  มีความพึงพอใจในอาชีพ  
(Job  And Career  Satisfaction) 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  (Greater Performance) 

2.5.1.9  Startups (2015) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น (The Essential 
Characteristics Of Committed Entrepreneurs) ดังนี้ 1) ลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นจะมี
การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Committed Entrepreneurs Know Their Main Priorities)  2) จะมี
ความรับผิดชอบ (Committed Entrepreneurs Take Responsibility) 3) พร้อมที่จะรับความเสี่ยง 
(Committed Entrepreneurs Take Risks) 4) มุ่งเน้นที่จะบรรลุยังเปูาหมาย (Committed Entrepreneurs 
Achieve Their Goals) 5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Committed Entrepreneurs Have Vision) 

2.5.1.10  Suttle (2016) ได้กล่าวถึงคุณภาพของคนที่มีความมุ่งมั่น  (Qualities Of A 
Committed Employee) ดังนี้ 1)  ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ( Cooperative) 2) มีจรรยาบรรณในการทํางานที่
แข็งแกร่ง  (Strong Work Ethic) 3)  มุ่งเน้นผลงาน  (Results Oriented) 4)  มีลักษณะความเป็นผู้นํา  
(Leader) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการ
สังเคราะห์กําหนดองค์ประกอบของ “มีความมุ่งมั่น” 10 แหล่งดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
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องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การนําเอาองค์ประกอบ
แสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมื อนกันแต่
เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบ
อ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีเปูาหมาย   (Goal)   มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้  1)  มุ่งเน้นไปยังเปูาหมาย 
2) มีความฝ๎นอยู่ที่เปูาหมาย  3) ผลักดันไปสู่ผลลัพธ์   4) มุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเปูาหมาย    5) มุ่งมั่นในสิ่งที่
เป็นจริง 6) มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ 7) อดทนเพ่ือไปยังเปูาหมาย 

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

3. มีความภักดีต่องาน (Loyalty To Work) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้ 1) ศรัทธา
ในงานที่ทํา 2) หลงใหลและชื่นชอบในภาระผูกพันของตนเอง 3) มีความหลงใหลมีความปรารถนาอย่าง
ต่อเนื่อง     4) มีความพึงพอใจในอาชีพ 5) มีความภักดีต่องานที่ทํา  

จากการกําหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎี  และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้นํามา
แสดงในตารางสังเคราะห์ 5 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
การวิจัย  (Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.5.1.1  -  2.5.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามลําดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 

ตารางท่ี 2.4 สังเคราะห์องค์ประกอบของ  มีความมุ่งม่ัน (Commitment) 

องค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน 
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รว
ม 

1 มีเปูาหมาย (Goal)           6 
2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude)             6 
3 ความภักดีต่องาน (Loyalty To Work)           5 
4 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)           4 
5 สร้างพันธะผูกพัน (Bonding)           3 
6 มีจรรยาบรรณในการทํางาน (Ethics)           2 
7 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

development) 

          2 

ท ำแถบสเีทำออ่นช่องนี ้
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องค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน 
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ม 

8 มีความกล้าหาญ (Courage)           2 
9 ก้าวไปข้างหน้า (Step forward)           2 
10 ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน (Promote 

collaboration) 

          2 

11 มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Clear vision)           2 
12 มีลักษณะของผู้นํา (Characteristics of Leaders)           1 
13 การพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่ชั่วคราว (Defeat is 

temporary.) 

          1 

14 มีการปรับตัว (Adaptation)           1 
15 มีความเฉียบขาด (Be decisive)           1 
16 จัดลําดับความสําคัญในการทํางาน (Prioritize 

work) 

          1 

17 กระหายในความท้าทาย (Thirst for challenge)           1 
18 มีความซื่อสัตย์ในตนเอง (Self-esteem)           1 
19 ไม่สนใจการโต้แย้ง (Ignore arguments)           1 
20 วันหยุดคือวันที่ขัดขวาง (The holiday is a day 

of hindrance) 

          1 

21 ไม่คิดเรื่องเกษียณ (Do not think about 
retirement) 

          1 

22 มุ่งม่ันในการแก้ไขป๎ญหา (Commitment to the 
problem) 

          1 

23 สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอ่ืน (Inspire)           1 
24 มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic perspective)           1 
25 ทะเยอทะยานและมั่นใจ (Ambitious and 

confident) 

          1 

26 ชีวิตทางสังคมไม่ได้เป็นความสําคัญสูงสุด (Social 
life is not the highest priority) 

          1 

27 มีความสบายในชั่วโมงการทํางาน(Comfortable 
working hours) 

          1 

28 ลงทุนในพันธะผูกพัน (Invest in bondage)           1 
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องค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน 
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ม 

29 ปฏิบัติพันธะผูกพันนั่นจนสําเร็จ (Commitment 
to that commitment) 

          1 

รวม 6 7 5 3 9 5 6 4 5 4 54 
 
จากตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความมุ่งมั่น” พบว่ามีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี 

(Theoretical Framework)  จํานวน 29 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
ความถี่ขององค์ประกอบที่ใช้ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Concept Framework ) ในครั้งนี้จํานวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 มีเปูาหมาย (Goal) 
องค์ประกอบที่ 2 มีทัศนคติเชิงบวก  (Positive Attitude)   
องค์ประกอบที่ 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty To Work) 
องค์ประกอบที่ 4 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น ได้ ดังภาพที่ 2.3 

 
 

 
ภาพที่ 2.3 โมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น 

 
จากภาพที ่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย 

รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1)  มีเปูาหมาย (Goal) 2) มีทัศนคติ

มีเปูาหมาย                 

(Goal) 

มีทัศนคติเชิงบวก       

(Positive attitude) 

ความภักดีต่องาน        

(Loyalty to work) 

มีความมุ่งมั่น   

(Commitment) 

มีความกระตือรือร้น  
(Enthusiasm) 

 



50 
 

 
 

เชิงบวก  (Positive attitude)  3) ความภักดีต่องาน (Loyalty To Work)   4) มีความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) ในลําดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและ
หน่วยงานเพื่อกําหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

2.5.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีเป้าหมาย (Goal) 
จิรพัฒน์ จันทะไพร (2012) ให้นิยามมีเปูาหมายว่าหมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงาน

ที่คาดหวังทีอ่งค์กรกําหนด โดยยึดเปูาหมายเป็นหลักสําหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก้าวหน้าของความสําเร็จ
ขององค์กร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ให้นิยามมีเปูาหมายว่าหมายถึง การกําหนดสิ่งที่ต้องการใน
อนาคต ซึ่งองค์การจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือหมายถึง เป็นการกําหนดภารกิจของธุรกิจในรูปของผลลัพธ์
สําคัญที่ต้องการ เปูาหมายมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่าวัตถุประสงค์  (Objectives) วัตถุประสงค์จะกําหนด
ขึ้น หลังจากกําหนดเปูาหมายแล้ว 

Brecht (1996) กล่าวว่า เปูาหมาย มีความหมายว่าเต็มไปด้วยเปูาประสงค์ ประสงค์ เพ่ิมพูน
คุณภาพชีวิต ช่วยให้คนได้รับความสําเร็จในชีวิต ช่วยให้คนอยากทําสิ่งที่ดีในชีวิต เป็นความท้าทาย เป็นแผน
เป็นขั้นเป็นตอนที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆ   

Hilger & Hans (1994) นิยามเปูาหมายไว้ว่า แผนการปฏิบัติ เป็นถ้อยแถลง หรือข้อความที่ แสดง
ความปรารถนา ที่เติมเต็มความจําเป็นที่สําคัญโดยการทํางานต่างๆ ให้สําเร็จที่เรียกว่างานตาม เปูาหมาย  

นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  (2558)  กล่าวว่า  การกําหนดเปูาหมาย (Goal) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน  เป็นเครื่องชี้ทิศทาง  เป็นสาหลักบอกถึงความสําเร็จและความก้าวหน้าของชีวิต
และการทํางาน 

สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์ (2561) กล่าวว่า เปูาหมาย (GOAL) คือสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงมาจากความ
ต้องการ ความหวัง จินตนาการ ความใฝุฝ๎นที่ผู้บริหารสร้างขึ้น แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝ๎น และสามารถ
บรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ เปูาหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสําเร็จ หากแต่การกระทําเพ่ือมุ่งสู่
เปูาหมายตางหาก จะมีความหมายต่อความสําเร็จที่คาดหวัง หลายองค์กรมีเปูาหมาย แม้กระทั่งแผน
ดําเนินงานมากมายแต่ไม่ค่อยบรรลุเมื่อลงมือทําการ(Implement) เหตุเพราะว่าขาดการติดตามงาน ไปให้
ความสําคัญของเปูาหมายมากกว่าการกระทํา เมื่อถึงปลายปีที่ต้องมาทบทวนเปูาหมาย จึงมักพบว่าไปได้ไม่ถึง
ไหน เป็นได้แค่เปูาที่สวยหรูในการตั้งเปูาหมาย จะต้องระบุชัดเจน(Specific)  วัดผลได้ (Measurable)  นําไป
ปฏิบัติได้ (Achievable)  เป็นจริงได้ (Realistic) และกําหนดเวลาชัดเจน (Time based) 

จากนิยามของมีเปูาหมาย (Goal) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของมีเปูาหมาย (Goal) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง ระดับหรือมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กรกําหนด โดยยึดเปูาหมายเป็นหลักสําหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก้าวหน้าของ
ความสําเร็จขององค์กร เป็นความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆในอนาคต  สามารถบรรลุงาน
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ตามเปูาหมายได้ด้วยกระบวนการจัดการโดยมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน ซึ่งนิยาม
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่
คาดหวังที่องค์กรกําหนด 2) แผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆในอนาคต  3) สามารถบรรลุงานตามเปูาหมาย
ได้ดว้ยกระบวนการจัดการ  4) กําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

2.5.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)  
Sasson (2018) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึง สภาพจิตใจที่คาดว่าจะได้รับผลที่ดีและมี

ความเต็มใจที่จะลองทําสิ่งใหม ่ๆทัศนคติที่ดีช่วยให้เห็นความดีในบุคคลอ่ืนเป็นทัศนคติทางจิตที่เห็นสิ่งที่ดีและ
ความสําเร็จในชีวิตมากกว่าเชิงลบและความล้มเหลว ทัศนคติที่ดีคือความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและตระหนัก
ถึงโอกาส 

Mueller (2017) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึงทัศนคติที่ดีเป็นสภาวะจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อและความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ ทัศนคติที่ดีช่วยให้ผู้คนอยู่ในสถานะที่มอง
โลกในแง่ดีได้มาก เป็นความเชื่อมั่นในแง่ดีว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตในอนาคต 

Eikenberry (2011) ให้นิยามมีทัศนคติเชิงบวก ว่าหมายถึง การคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ดี 
รวมถึงการมองโลกในแง่ดี ทัศนคติของบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนใน
การทํางานที่สร้างสรรค์ ฉะนั้นผู้นําที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทํางาน และกระตุ้นผู้ อ่ืนให้
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

Ventrella (2002) กล่าวว่า  ความคิดเชิงบวกเกิดพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่ แรกเกิด ประสบการณ์ใน
ชีวิตของมนุษย์ทําให้ความคิดเชิงบวกลดน้อยลงหรือเก็บซ่อนอยู่ในตัวบุคคลและบุคคล จะเกิดความคิดเชิงบวก
ได้จากการยกระดับความคิด ซึ่งความคิดเชิงบวกประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ  ความเชื่อ ความ
ยึดมั่นในคุณธรรม   ความสํารวมตั้งใจ   การมองโลกในแง่ดี ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ 
ความมั่นใจ ความอดทนและความสุขุม 

Lopper (2011) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่า หมายถึง การมองโลกในแง่ดีในแง่เป็น
ประโยชน์การมีอารมณ์ที่ดีและมีความมั่นคงทางจิตใจมีความพยายามที่จะแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆให้ประสบผลสําเร็จ
ด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเองอีกทั้งมีความเชื่อว่ายังมีสิ่งดี ๆที่ซ่อนอยู่ในป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆเสมอ 

Beattie (2008) ได้ให้ความหมายของทัศนคติเชิงบวกว่าหมายถึง การมองโลกในแง่ดีการมองเห็น
สิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตเสมอ การมีความกล้าโดยไม่ย่อท้อต่อป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งพยายามไปให้ถึงจุดหมายที่
คาดหวังไว้ มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและสามารถท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 

เฉลิมชัย  เลิศทวีพรกุล (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่าทัศนะคติเชิงบวกนั้นเป็นยิ่งกว่าการมองโลกในแง่ดี 
หากคุณมีความเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้และนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณจะพบว่า หากจะใช้การได้
อย่างสัมฤทธิผลนั้น มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิธีคิดที่ซื่อตรงและสมผล  2) มีสติรับรู้ที่สมบูรณ์ 3) 
ปรัชญาการดําเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกสิ่ง และ 4) สามารถติดตามผลได้ด้วยการกระทําและตอบสนองอย่าง
ถูกต้อง 
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Schuder (2015) กล่าวว่า ทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณมีชีวิตที่สมหวังและสนุก 
การสร้างทัศนคติที่ดีจะช่วยให้คุณจดจําและสะท้อนอารมณ์ที่ ดีขึ้นการใช้เวลากับตัวเองและการปลูกฝ๎ง
ความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างทัศนคติเชิงบวก    ดังนี้       1) เข้าใจว่าทัศนคติที่ดีจะช่วย
ลดอารมณ์เชิงลบ 2) ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์บวกกับสุขภาพกาย 3) เชื่อมโยงความคิด
สร้างสรรค์และความสนใจและ 4) ปรับตัวจากเหตุการณห์รือสถานการณใ์นเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

จากนิยามของมีทัศนคติเชิงบวก ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของมีทัศนคติเชิงบวกเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude)  หมายถึง 
ความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส เป็นความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
สามารถสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตนเองโดยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิง
ลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1) มองเห็นและ
ตระหนักถึงโอกาส 2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่สร้างสรรค์ 3) มีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง 4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี  5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

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

องค์กรถึงการมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติตามนโยบายโดยพนักงานจะมีความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติในการ
ทํางานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันพนักงานจะมีความไว้วางใจต่อองค์กร โดยมองว่าองค์กรใส่ใจในเรื่อง
การทํางานและใส่ใจในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับ
ชีวิตส่วนตัว โดยคิดว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งสองมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  

Haden (2012) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึงคุณลักษณะที่พนักงานมีสัมพันธ์ที่ดีกับ
องค์กรให้ความเคารพต่อนายจ้างทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่
แตกต่างกันอย่างซ่ือสัตย์ สนับสนุนการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ในองค์กร และมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

Patterson (2013) ได้กล่าวถึงลักษณะของพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่องานที่ทําซึ่งจะมี
พฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้เขาจะทํางานของเขาอย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในงานของเขาและไม่หยุด
เรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในภาระงานที่หนัก 

Shah (2013) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้ที่จงรักภักดีต่องานว่าผู้ที่มีความรักและภักดีต่องานจะมีความ
ซื่อสัตย์ในงานที่ทําและมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดีให้เกียรติและยกย่องเพ่ือนร่วมงานและร่วมแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานและยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุมเพ่ือให้งานมีความราบรื่นมี
ความกระตือรือร้นในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 

Robert A. Baron (1996) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึงความผูกพันต่อองค์กร หรือ
เจตคติต่อองค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเกี่ยวข้องว่าบุคคลมีความเชื่อมั่น  ศรัทธา รักและหวงแหน



53 
 

 
 

ต่อองค์กรที่ตนเอ็นสมาชิกอยู่ ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีส่วนสัมพันธ์กับการอยู่กับองค์กรในป๎จจุบัน 
โดยประกอบด้วย 

1.  การยอมรับอย่างสูงต่อเปูาหมายและค่านิยมขององค์กร 
2.  การเต็มใจที่จะเข้าไปกระทําการใด แทนได้ 
3.  ความปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะคงอยู่กับองค์กรนั้นต่อไป 
March &  Mannari (1977) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความภักดีต่อองค์กร เป็น

ระดับความมากน้อยของความรู้สึกเป็นเจ้าของ หรือความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานที่ตนทํางานอยู่ เป็นการ
ยอมรับเปูาหมายหลักขององค์กร รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผลทางบวกต่อองค์กร 

Gordon (1999) กล่าวว่า ความจงรักภักดีเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร 

Buchanan (1974) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความรู้สึกผูกพันยึดมั่นกับองค์กร 
และปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆต่อไป 

Kanter (1971) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่จะดํารงไว้ซึ่ง
ความเป็นสังคม และมีความผูกพันต่อระบบสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคคลกับสังคม 

Hirschman (1970) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรนั้น
ต่อไป ถึงแม้ผู้นั้นจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกภายในองค์กรก็ตาม 

ศนิกานต์  ศิริศักดิ์ยศ (2548) ให้นิยามของความภักดีต่องานว่าหมายถึง การที่พนักงานในองค์กร
รู้สึกตนมีความสําคัญ รู้สึกว่าตนพึ่งพิงได้ คาดหวังว่าจะได้การตอบสนองจากองค์กรโดยพนักงานมีส่วนร่วมกับ
องค์กร 

จากนิยามของ ความภักดีต่องาน ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของความภักดีต่องาน เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่ามี ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) หมายถึง 
การมีบทบาททีส่ําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและ
มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา และยอมรับความ
คิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้     คือ 
1) มีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย 2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร 3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด  4) มี
ความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 5) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา 6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลง
ของที่ประชุม 

2.5.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
Parker (2010) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าลักษณะของผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะแสดง

พฤติกรรมดังนี้มีความรักในสิ่งที่ทํา เป็นผู้มีรอยยิ้มและเปี่ยมด้วยความสุข มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่เห็นป๎ญหา
เป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย    มีความ
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ทุ่มเทในการทํางานสูง มีแผนการสําหรับอนาคต ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และคนที่มีความกระตือรือร้นจะ
ยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี  

Bursey (2011) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าผู้ที่มีความกระตือรือร้นจะเป็นผู้ที่มี แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทํางาน แสดงความเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ และแสดงความเป็นผู้นําที่โดดเด่น   
มีความรักและปรารถนาในสิ่งที่ทํา  

 Angelou (2012) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าหมายถึงผู้ที่มีลักษณะมีพลังอํานาจที่สื่อ
ถึงคนอื่น มีความอยากรู้อยากเห็น และมีความสนใจ เป็นผู้ที่มีจุดเน้นที่ดี มีอารมณ์ขันในการทํางาน และจะทํา
ในสิ่งที่รักและหลงใหลมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์  

 Bettger  (n.d.) ได้ให้นิยามของความกระตือรือร้น ว่าหมายถึง ความขมีขมัน ความที่มีใจฝ๎กใฝุเร่ง
ร้อน เร่งรีบ หรือสรุปง่าย ๆ หมายถึงบุคคลที่มีความ Active มีไฟหรือมีพลังในการทํางานอยู่ในตัวของเขา 
ตลอดเวลา 

Hill (n.d.) กล่าวว่า ความกระตือรือร้น เป็นภาวะหนึ่งของจิตใจที่กระตุ้นให้คนที่ถูกกระตุ้นเกิดการ
ปฏิบัติ มันมีบทบาทสําคัญต่อการกระทํา  คนที่รู้วิธีกระตุ้นความกระตือรือร้นให้เกิดแก่ตนเองและแก่คนอ่ืน 
มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่สามารถสร้างหรือไม่มี “ความกระตือรือร้นวิธีสร้างความ
กระตือรือร้นที่ผู้นําไหนๆก็สามารถทํามันขึ้นมาแก่ลูกทีมได้ว่าต้องประกอบด้วยป๎จจัยดังนี้1) ความเชื่ออย่าง
บริสุทธิ์ใจของผู้นําในสิ่งที่จะพูดเพ่ือกระตุ้นลูกทีม 2) สร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้นําและลูกทีมด้วยความ
จริงใจ 3) ใส่ความรู้สึกเร่าร้อนของความเชื่อนั้นลงไปในการนําเสนออย่างมี “จังหวะ” และ “เหมาะสม”และ 
4) หลังจากการ “พูด” แล้ว การกระทําของผู้นําจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พูดอย่างต่อเนื่อง  อย่างซื่อสัตย์ไม่ว่า
อยู่ต่อหน้าหรือลับหลังลูกทีม 

ศิริลักษณ์ เบญจภุมริน (2552) กล่าวว่า ความกระตือรือร้น หมายถึง การมีใจฝ๎กใฝุ เร่งร้อน เร่งรีบ 
ซึ่งประโยชน์ของการมีความกระตือรือร้น คือ1) ทําให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทํางานได้เสร็จทันตามเวลา
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 2) ชีวิตและหน้าที่การงานประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้า 3) เป็นคนขยัน
ขันแข็ง มีความอดทน คล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน4) รู้จักใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 5) สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง มีความสุข ความร่าเริงเบิกบานเป็นที่รักของคนอ่ืน 6) พยายามที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ อันเกิดประโยชน์สําหรับชีวิต และ  7) ฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีระเบียบวินัย 

สมิต  อาชวนิจกุล (2555) กล่าวว่า คนที่มีความกระตือรือร้น คือ คนที่มีความเพียรนั่นเอง  เป็น
คนที่มีความรักก้าวหน้า  และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีที่สุดวิธีที่จะสร้างความกระตือรือร้น  ทางจิตวิทยาสอน
ว่าให้คนมีจุดหมายปลายทาง  ให้ใฝุสูงในการทํางานหรือให้ทํางานแข่งขันกับคนอ่ืนหรือแข่งกับเวลา  การใฝุสูง
ในการทํางาน  เขาสอนว่าให้ดูคนที่เก่งกว่าเราหรือตําแหน่งสูงกว่าเราขั้นหนึ่ง  พยายามไล่ให้ทันเขา  การ
แข่งขันย่อมทําให้เรามีมานะมากกว่าปกติและพยายามทําให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

WorkVenture.com  (2558)  กล่าวว่า ความกระตือรือร้นนั้นมีพลังที่สามารถทําให้ผู้คนรอบข้าง
สามารถสัมผัสได้ สําหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้านั้น การหาผู้ติดตาม หรือเพ่ือนร่วมทีมงานนั้นทํา
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ได้โดยง่าย แนวทางช่วยให้เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่ เสมอประกอบด้วย   1) รักในสิ่งที่ทํา   2) รู้คุณค่า
ในสรรพสิ่ง 3) มองโลกในแง่ดี 4) เป็นผู้ริเริ่ม 5) เป็นคนมีเหตุผลและ 6) มีการพัฒนาตัวเอง 

จากนิยามของความกระตือรือร้น ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของความกระตือรือร้น เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่ามีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายถึง 
ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน    ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มี
อะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย มีความทุ่มเทในการทํางานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และ
ยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการสื่อสารที่ดี    นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้   คือ 1) ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน  2)  ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่
จะเป็นความท้าทาย   3) มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย   4) มีความทุ่มเทใน
การทํางานสูง 5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น    

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความมุ่งมั่น (Commitment) ตามทัศนะ
ของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความมุ่งมั่น   
(Commitment) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.5 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของมีความมุ่งม่ัน    

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีเปูาหมาย                 
(Goal) 

ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่
คาดหวังที่องค์กรกําหนด โดยยึดเปูาหมายเป็น
หลักสําหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก้าวหน้า
ของความสําเร็จขององค์กร เป็นความท้าทาย 
เป็นแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอ่ืนๆใน
อนาคต  สามารถบรรลุงานตามเปูาหมายได้
ด้วยกระบวนการจัดการโดยมีการกําหนดเวลา
ในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน  

1) ระดับหรือมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กร
กําหนด  

2) แผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆ
ในอนาคต   

3) สามารถบรรลุงานตามเปูาหมายได้
ด้วยกระบวนการจัดการ          

4) กําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจ
อย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีทัศนคติเชิงบวก 
(Positive 
Attitude) 

ความคิดท่ีจะช่วยให้มองเห็นและตระหนักถึง
โอกาส เป็นความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจ สามารถสร้างแรงดึงดูดใจ
และเป็นพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่
สร้างสรรค์ และมีความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตนเองโดยสามารถท่ีจะเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาสที่ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น  
 

1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส  
2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการทํางานที่สร้างสรรค์  
3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง  
4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาสที่ด ี 
5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

ความภักดีต่องาน 
(Loyalty to 
Work) 

การมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย มีความไว้วางใจต่อองค์กร มีการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจ
ในงานไม่หยุดเรียนรู้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า 
มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา และยอมรับความ
คิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม  

1) มีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย  
2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร  
3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด      
4) มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่
จะเรียนรู้  
5) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา  
6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลง
ของที่ประชุม 

มีความ
กระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 

ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน    ไม่
เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย 
มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่
จะบรรลุเปูาหมาย มีความทุ่มเทในการทํางาน
สูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่
ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการ
สื่อสารที่ดี   

1) ความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ทํางาน   
2)  ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่จะ
เป็นความท้าทาย              
3) มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะ
หยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย    
4) มีความทุ่มเทในการทํางานสูง           
5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และ
ยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดี
ขึ้น    
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2.6 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบง่ชี้ของมีความเห็นอกเห็นใจ 
2.6.1 องค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน  11  แหล่ง 
มีดังนี ้

2.6.1.1  Mayfield (2011) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ  (What Are 
Some Qualities Of Compassion) มี 10  ด้าน  ดังนี้  1) หัวใจของคนรับใช้  (Heart Of A Servant)       
2)  เอ้ืออาทร  (Thoughtfulness)3)  จิตวิญญาณเสียสละ (A Sacrificial Spirit)  4) อ่อนโยน (Tenderness)  
5)  ความสามารถในการฟ๎ง (The Ability To Listen)  6) มีความตั้งใจ (Intention)  7) การเอาใจใส่  
(Empathy)  8) ความอดทน (Tolerance) 9) เมตตา  (Mercy)   

2.6.1.2 Hall (2012) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (The Three 
Components Of Self-Compassion) มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความมีน้ําใจของตัวเอง (Self-Kindness) ความ
อ่อนโยนและความเข้าใจกับตัวเอ 2) การรับรู้ของมนุษยชาติร่วมกันของเรา (Recognition Of Our Common 
Humanity) การจดจําว่ามนุษย์ทุกคนมีความไม่สมบูรณ์ 3) สติ (Mindfulness) สัมมาสติคือการยอมรับสิ่งที่
เป็นอยู่  

2.6.1.3  Hannah  (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (The Three 
Components Of Self-Compassion, And How To Live Them) มี 3 ด้าน ดังนี้  1)  ความเมตตา 
(Offering Kindness) 2) มีความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกัน (Feeling A Sense Of Common 
Humanity Versus Isolation Or Alienation From Others)  3)  มีสติและตระหนักถึงความทุกข์ส่วนบุคคล
(Being Mindful And Staying Aware Of Your Personal Suffering Versus Over Identifying With 
Negative Feelings)   

2.6.1.4  Pereira (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ  
(Compassionate Leadership: 7 Traits And Behaviors) มี 7ด้าน  ดังนี้  1)  คุณลักษณะและพฤติกรรมมี
ความเห็นอกเห็นใจ จะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อและความร่วมมือ (Focused  On  Connection  And 
Collaboration)  2) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมีการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น
(Adaptable And Flexible)  3)  คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมีการดูแลตัวเองและมี
ความสมดุล (Self-Caring And Balanced)  4)  คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะเพ่ิมขีด
ความสามารถ  (Empowering, Enabling And Inclusive)  5) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็น
ใจจะโปร่งใสและเปิดเผย  (Transparent And Open)  6) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะ
มีความจริงใจที่แท้จริง  (Genuine And Authentic)  7) คุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจจะมี
ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น (Courageous And Committed)   

2.6.1.5  Riley (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (Two 
Components Of Compassion) มี 2 ด้าน ดังนี้ 1) รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว (A 
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Sensitivity To Suffering In Yourself And Others) 2) มุ่งมั่นที่จะพยายามที่จะบรรเทาและปูองกันไม่ให้
ความทุกข์ทรมานนี้ (A Commitment To Try To Alleviate And Prevent This Suffering)   

2.6.1.6  Walker (2014) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ (3d 
Compassion)   มี 3  ด้าน ดังนี้ 1) ดูแลคนอ่ืน ๆ (Caring For Others)  2) การดูแลตัวเอง (Caring For 
Self)  3) ดูแลโลก(Caring For The Earth)  

2.6.1.7  Holmes  (2014)  ได้กล่าวถึง 8 วิธีที่จะบอกหากคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง
(8 Ways To Tell If You’re A Truly Compassionate Person) 1) คุณจะพบ Commonalities กับคนอ่ืน 
ๆ  (You Find Commonalities With Other People) 2) คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเงิน( You Don’t Put 
Emphasis On Money) 3) ทําหน้าที่ในการเอาใจใส่  (You Act On Your Empathy) 4) เป็นคนที่ใจดี 
(You’re Kind To Yourself)   5) คุณสอนคนอ่ืน ๆ  (You Teach Others)  6)  มีสติ  ( You’re Mindful) 
7) มีความฉลาดทางอารมณ์สูง   (You Have High Emotional Intelligence)  8)  แสดงความกตัญํู         
(You Express Gratitude) 

2.6.1.8  Lifestyle (2014) ได้กล่าวถึงสัญญาณท่ีแสดงว่ากําลังเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริง  
(Signs That You’re Truly A Compassionate Person) ดังนี้ 1) คนที่เห็นอกเห็นใจจะมีความซื่อตรง  
(Conscientiousness)  2)  คนที่เห็นอกเห็นใจดูบริบทธรรมชาติของมนุษย์  (Nonjudgmental  Nature)   
3)  คนที่เห็นอกเห็นใจจะเป็นศูนย์กลางด้านอารมณ์  ( Emotionally Centered) 4)  คนที่เห็นอกเห็นใจจะมี
ความรู้สึกของภาพใหญ่  ( A Sense Of The Bigger Picture)  

2.6.1.9  Fremont (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ   
(Compassion: The Key To Full-Time Service) มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ (Helping People Who Can't Help Themselves) 2) สอนให้คนที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ 
(Teaching People To Help Themselves) 3) ช่วยเหลือผู้คนตลอดไป (Helping People Eternally)   

  2.6.1.10 Pawlowski (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมีความเห็นอกเห็นใจ          
(3 Components Of Self-Compassion) มี 3  ด้าน ดังนี้ 1) ความเมตตาตัวเอง (Self-Kindness)            
2)   มีความรู้สึกถึงการเป็นมนุษยชาติร่วมกัน (Common Humanity) 3 )สัมมาสติ (Mindfulness) 

 2.6.1.11   Admiral  Farragut Academy (2016) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมมี
ความเห็นอกเห็นใจ  (Lower School Students Show Compassion During) มี 7 ด้าน  ดังนี้              
1) แสดงออกถึงคําพูดและการกระทําของเรา(Our Words And Actions)  2) (Be Kind Even When 
Others Are Not) 3) ให้อภัยคนอ่ืนง่าย(Forgive Easily)  4) เป็นมิตรกับคนที่ต้องการเพ่ือน(Friendly To 
Someone Who Needs A Friend)  5) โอบกอดความแตกต่างทางวัฒนธรรม(Embrace Cultural 
Differences)   6) ช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ด้อยโอกาส (Help Others Who Are Less Fortunate)  7)  มองหา
วิธีการที่จะช่วยผู้อ่ืน (Look For Ways To Help In Our) 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความเห็นอกเห็นใจ” 11 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า
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องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพ่ือให้การนําเอาองค์ประกอบ
แสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่
เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบ
อ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. มีเมตตา   มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน  ดังนี้   1) มีความเมตตา 2) ความเมตตา   
3) มีความเมตตา 4) รู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 5) ช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

2. ความมีน้ําใจ มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน  ดังนี้   1) ความมีน้ําใจ 2) บรรเทาความ
ทุกข์และปูองกันทุกข์ให้คนอ่ืน 3) ใจดี 4) ช่วยเหลือผู้อื่น 5) ดูแลคนอ่ืนๆ 6) ช่วยเหลือผู้อื่น 

3. มีความเอ้ืออาทร มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน   ดังนี้    1) มีความเอ้ืออาทร           
2) การรับรู้ความเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกัน 3) ความเป็นมนุษย์ 4) ดูบริบทและความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
5) มีความรู้สึกความเป็นมนุษย์เหมือนกัน 

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

จากการกําหนดชื่อองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงานแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้นํามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 3  โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
การวิจัย(Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.6.1.1 - 2.6.1.11    แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามลําดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางท่ี 2.6 สังเคราะห์องค์ประกอบของ มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
 

องค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ 
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.10
 

2.6
.1.

11
 

รว
ม 

1 ความมีน้ําใจ  (Kindness)            6 
2 ความเอ้ืออาทร  (Generosity)            5 
3 มีเมตตา  (Merciful)            5 
4 มีสติ  (Conscious)            4 
5 ปรับตัวและมีความยึดหยุ่น (Adjustable 

and flexible) 

           2 
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องค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ 
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2.6
.1.

11
 

รว
ม 

6 ดูแลอย่างสมดุลย (Balanced care)            2 
7 สอนให้คนอ่ืนช่วยตัวเอง (Teach others 

to help themselves) 

           2 

8 มีความจริงใจที่แท้จริง (Have true 
sincerity) 

           2 

9 มองหาวิธีช่วยเหลือคนอ่ืน (Looking for 
help) 

           2 

10 มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) 

           2 

11 ให้ความร่วมมือคนอ่ืน (Cooperate with 
others) 

           1 

12 โปร่งใสและเปิดเผย (Transparent and 
open) 

           1 

13 กล้าหาญและมุ่งม่ัน (Brave and 
determined) 

           1 

14 ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเงิน (Do not focus 
on money) 

           1 

15 มีความกตัญํู (Have gratitude)            1 
16 มองในภาพใหญ่ (Look in the big 

picture) 

           1 

17 ให้อภัยคนอ่ืนง่าย (Forgive others easily)            1 
18 โอบกอดความแตกต่าง (Embrace the 

difference) 

           1 

รวม 2 3 3 6 2 3 6 4 3 4 4 40 
 
จากตารางที่ 2.6  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความเห็นอกเห็นใจ” พบว่ามีองค์ประกอบเชิง

ทฤษฎี (Theoretical Framework)  จํานวน 18 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์
พิจารณาความถี่ ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Concept Framework )
ในครั้งนี ้4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 ความมีน้ําใจ  (Kindness) 
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 องค์ประกอบที่ 2 ความเอ้ืออาทร  (Generosity) 
 องค์ประกอบที่ 3 มีเมตตา  (Merciful) 
 องค์ประกอบที่ 4  มีสติ  (Conscious) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ ได้ดังภาพที่ 2.4 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 โมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ 

 
จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความมีน้ําใจ  (Kindness)  2) ความ
เอ้ืออาทร  (Generosity)  3)  มีเมตตา  (Merciful)  4)  มีสติ  (Conscious) ในลําดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษา
ทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานเพ่ือกําหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เชื่อมโยงไปถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

2.6.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความมีน้ าใจ (Kindness) 
ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (ม.ป.ป) ได้ให้ความหมายของความมีน้ําใจ ว่าหมายถึง ความจริงใจที่ไม่

เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ 
ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน ผู้ที่มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์
แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือ
บรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ความมนี้ําใจ         

(Kindness) 

ความเอ้ืออาทร    

(Generosity) 

มีเมตตา                

(Merciful) 

มีความเห็นอกเห็นใจ    

(Compassion) 

มีสติ                  

(Conscious) 



62 
 

 
 

Madden (2015) ได้ให้ความหมายของความมีน้ําใจ ว่าหมายถึง ความมีน้ําใจเป็นคุณลักษณะที่
เป็นผู้นําซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางการเงินและมนุษยธรรมนอกเหนือจากจินตนาการ ช่วยให้เราสร้าง
สภาพแวดล้อมการทํางานที่ยึดมั่นในความไว้วางใจและช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงออกและสัมผัสกับความหมาย
และวัตถุประสงค์ในการทํางานนี่คือ5 วิธีในการปลูกฝ๎งความมีน้ําใจ คือ 1) พยายามทําความเข้าใจก่อนทํา
สมมติฐานหรือตัดสินใจ 2) ให้ประโยชน์แก่ผู้คนในข้อสงสัย 3) เดินไปหาคนเมื่อพวกเขาล้มเหลวไม่ได้ไป       
4) พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในหัวของคุณและ 5) เรียนรู้ที่จะใจดีกับตัวคุณเองก่อน: คุณจะ
รู้สึกดีต่อคนอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

Taamkru.com (2558) ได้ให้ความหมายของความมีน้ําใจ ว่าหมายถึง ความมีน้ําใจ คือ ความ
จริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร 
เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ําใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือทํา
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือ
ปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

Glassman (2018) ได้กล่าวถึงลักษณะของความมีน้ําใจ ว่ามีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนเป็นผู้มีความเสียสละ  

Wittaya (2017) ได้กล่าวถึงลักษณะของความมีน้ําใจ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่อง
ของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ําใจ คือ 
ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้
ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วม
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ถกลทิพย์ แก้วพหม (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของความมีน้ําใจ ว่าคนมีน้ําใจนั้นเมื่อเห็นคนอ่ืนได้
ดีกว่า จะมีมุทิตาแสดง ความยินดีด้วยอย่างจริงใจ ผู้มีน้ําใจจะนึกถึงผู้อ่ืน และจะพยายามช่วยผู้อ่ืนที่ด้อย
โอกาสกว่า ผู้มีน้ําใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนทั่วไป และ เป็นคนมีคุณค่าต่อสังคม จะเป็นผู้ที่มีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

จากนิยามของความมีน้ําใจ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของความมีน้ําใจ เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า ความมีน้ําใจ (Kindness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงเป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น 
สละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ 
เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ตัวบ่งชี้ คือ  1)  เป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  2)  ให้ความสนใจใน
ความต้องการ ความจําเป็น  ความทุกข์สุขของผู้อ่ืน 3) พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
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ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น  4)   สละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 5)  อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

2.6.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของความเอื้ออาทร (Generosity) 
ยี่สุ่น ใจดี (2540) ให้นิยามของความเอ้ืออาทรว่า หมายถึง กระบวนการกระทําระหว่างบุคคลที่ให้

การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลให้ดํารงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ การอยู่รอดชีวิต หรือเพ่ือจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่ง เป็นความรู้สึกท่ีมีร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและผู้รับการดูแล เช่น การดูแลระหว่างเพ่ือน การดูแล
ระหว่างบุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

อารี ชีวเกษมสุข (2542) ให้นิยามของความเอ้ืออาทรว่า หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ช่วยเหลือ 
ประคับประคองและเอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า 

Watson (1985) ให้นิยามของความเอ้ืออาทรว่า หมายถึง ความเอ้ืออาทรนั้นเป็นลักษณะของการ
กระทําที่มนุษย์พึงให้ต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทางสังคม โดยมีความเมตตา ความสนใจ ความเอาใจใส่เป็นพ้ืนฐาน เน้นความเป็นมนุษย์โดย
ชี้ให้เห็นถึงองค์รวมของมนุษย์ที่ประกอบด้วยกาย จิต จิตวิญญาณ เป็นแก่นของตัวตน 

Watson (1988) ให้ความหมายของความเอ้ืออาทรว่า หมายถึงศาสตร์และศิลป์ในการกระทําและ
แสดงความรู้สึกอย่างจริงใจระหว่างบุคคล ที่ต่างก็มีศักยภาพและได้รับประโยชน์ร่วมกันในขบวนการดูแลเอ้ือ
อาทร 

Halldorsdottir, S. (1990) ได้สรุปแนวคิดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงความเอ้ืออาทรว่ามี
พฤติกรรมดังนี้     1) ความเอ้ืออาทรเป็นการกระทําอย่างชัดเจน ต่อ “คน” แบบองค์รวม 2) ความเอ้ืออาทร
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 3) ความเอ้ืออาทรเป็นการปฏิบัติที่ต้องคํานึงถึงความ
แตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม ความเอ้ืออาทรเป็นสิ่งที่ต้องกระทําด้วยความรู้ และสติป๎ญญา  

จากนิยามของความเอ้ืออาทร ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของความเอ้ืออาทรเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ว่า ความเอ้ืออาทร (Generosity) หมายถึง กระบวนการ
กระทําระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดํารงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ ประคับประคอง
และเอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัด
ตัวบ่งชี้ คือ 1) การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล 2) เอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม  
4) คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 

2.6.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของมีเมตตา (Merciful) 
Thaihealthlife (2017) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง การมีจิตแห่งความรักใคร่ ความ

ห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน 
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พระเทพดิลก (ม.ป.ป.) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง การมีจิตปรารถนาให้สรรพสัตว์เป็น
สุขให้พ้นจากความทุกข์กันทั่วหน้า ป๎ญหาเรื่องความโหดร้ายรุนแรง ที่มีการเข่นฆ่าประทุษร้ายกันตลอดถึงการ
ประกอบอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกือบทุกหัวระแหง ข่าวคราวต่าง ๆในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะจิตใจของ
บุคคลขาดฐานใจที่มีความสําคัญคือเมตตาธรรม   ได้แก่  ความรู้สึกยอมรับนับถือสิทธิในชีวิต  ในทรัพย์สิน ใน
คู่ครองของกันและกัน 

อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน (2017) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง ความมีไมตรีจิต คิดปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีสุขบุคคลที่มีน้ําใจ เมื่อตนได้รับความสุขแล้วก็มีใจคิดอยากให้ผู้อ่ืนได้รับความสุขบ้าง คุณธรรมข้อนี้จะ
เป็นสาเหตุ ทําให้บุคคลคิดเผื่อแผ่ความปรารถนาดี คิดเกื้อกูลแก่กัน ทําได้  2 แบบ คือ แบบเจาะจงเฉพาะ
บุคคล สัตว์ เพศ วัย เฉพาะหมู่ พวก หรือคณะ และแบบไม่เจาะจงไม่มีประมาณไม่เลือกมิตรหรือศัตรู การแผ่
เมตตาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่ควรแสดงออก กรุณา คือ ความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์บุคคลที่
มีน้ําใจเมื่อเห็นคนอ่ืน สัตว์ ประสบทุกข์ก็พลอยหวั่นไหวไปด้วยจึงคิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทําได้ 
คุณธรรมนี้จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลคิดช่วยเหลือเกื้อกูลแสดงออกซ่ึงน้ําใจอันงามต่อคนอื่นหรือสัตว์อ่ืน 

อรพิมล จินดาเวช ซูเตย์รันท์ (ม.ป.ป.) กล่าวไว้ว่า ความสัมฤทธิ์ผลของความเมตตากรุณา หรือผล
ที่ได้รับจากการเจริญเมตตากรุณา ที่ถูกต้อง คือ ความปราศจากความแค้นเคืองไม่พอใจ แต่หากปฏิบัติ
ผิดพลาด ผลที่อาจเกิดคือ เกิดเสน่หา รักใคร่ ยึดติด หรือผูกพัน ดังนั้นต้องรู้จักการใช้เมตตา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2546) ให้นิยามของความมีเมตตา ว่าหมายถึง ความปรารถนาดี 
อยากให้เขามีความสุข 

จากนิยามของมีเมตตา ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของมีเมตตา เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีเมตตา (Merciful) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
มีจิตแห่งความรักใคร่ ความห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความอนุเคราะห์โดยไม่มี
เงื่อนไข เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน คิดหาทางช่วยเหลือ
เท่าท่ีตนจะทําได้ กระทําด้วยความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือ
สาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1)   มีไมตรีจิต   คิดปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข  2)   ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์
เท่าที่ตนจะทําได้     3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 4) กระทําด้วย
ความปรารถนาดี 

2.6.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของมีสติ (Conscious) 
Young (1940) กล่าวว่า สติ (consciousness) ต่อการกระทําและต่อความคิดของตนเองและที่

สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การที่เน้นเรื่องจิตสํานึกนั้นหมายความว่า ตราบใดที่บุคคลยังสํานึกรู้ตัวตนอยู่ ตราบนั้น
ตัวตนก็ยังจะอยู่   ตัวตนนั้นไม่ใช่มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบเดียว  จะมีหลายองค์ประกอบซึ่งจะทําหน้าที่
สัมพันธ์กัน ทําให้ตัวตนดํารงอยู่ได้ ตัวตนจะมีการพัฒนาตามสภาพครอบครัว สังคม และองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

Lie (2017) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง ความตระหนักและการรับรู้ (Awareness) สิ่งมีชีวิตที่
ดํารงอยู่ในแต่ละมิติ จะปฏิบัติการอย่างชัดเจนง่ายดาย และอย่างมีแรงต้านทานน้อยที่สุด เมื่ออยู่ในระนาบ
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หรือมิตินั้น ๆ เพราะว่าระดับความสั่นสะเทือนของจิตสํานึกของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น จะสอดคล้องและเข้ากันได้
พอดีกับระดับความสั่นสะเทือนของมิตินั้น ๆ นั่นเอง 

จอมยุทธ (2560) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง สภาวะที่มีสติ รู้ตัว รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือกําลัง
จะทําอะไรรู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร ทําอะไรอยู่ที่ไหน กําลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด การแสดงอะไร
ออกไปที่แสดงไปตามหลักเหตุผลเปรียบได้กับส่วนของก้อนน้ําแข็งที่โผล่ผิวน้ําขึ้นมามีจํานวนน้อยมาก 

Manpowerthailand.com (2015) กล่าวว่า สติเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะจะทําให้เรามีวิธีการพูด 
วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี จะทําให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาในการแก้ไขป๎ญหาอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งสติ ยังทําให้เรายอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง ผู้ขาดสติในการแก้ไขป๎ญหา มักจะนําพาอัตตะ  ความลําเอียง   มาร่วม ทําให้การแก้ไขป๎ญหา
ล้มเหลวได้ 

Merriam-Webster (2012) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง สภาพหรือคุณภาพของการรับรู้หรือจาก
การตระหนักถึงสิง่ภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง 

Gulick (2004) ให้นิยามของมีสติว่าหมายถึง การได้รับการกําหนดไว้อย่างหลากหลายในแง่ของ
ความรู้สึกความรู้สึกความเป็นส่วนตัวความสามารถในการสัมผัสหรือความรู้สึกความตื่นตัวการมีความรู้สึกเป็น
ตัวตนหรือจิตวิญญาณความจริงที่ว่ามีบางอย่างที่ "เหมือน" เป็น "มี" หรือ "เป็น" มันและการควบคุมระบบการ
ทํางานของจิตใจ  

จากนิยามของ มีสติ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของมีสติ เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า มีสติ (Conscious) หมายถึง สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความ
ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําและต่อความคิดของตนเองและที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  มีวิธีพูด วิธีการคิด 
และการวางแผนที่ดี ทําให้แก้ไขป๎ญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติทําให้เรายอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง     ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระ
หลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ  1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําและต่อความคิดของตนเอง 2) ตระหนัก
และการรับรู้ ต่อการกระทําของตนเองที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  3) มีวิธีพูด   วิธีการคิด    และการวางแผนที่ดี 
4) ยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของมีความเห็นอกเห็นใจ  (Compassion) ตาม
ทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ มีความเห็น
อกเห็นใจ  (Compassion) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของมีความเห็นอกเห็นใจ    

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ความมีน้ําใจ         
(Kindness) 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเป็นผู้มีความ
เสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ให้ความสนใจในความ
ต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของ
ผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งป๎น สละความสุขส่วนตน เพ่ือทํา
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  อาสาช่วยเหลือสังคม
ด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ 
เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่ง
ดีงาม  

1)  เป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็น
ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
2)  ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จําเป็น   ความทุกข์สุขของผู้อื่น           
3) พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น   
4)   สละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์
แก่ผู้อื่น  
5)  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทา
ป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

ความเอ้ืออาทร 
(Generosity) 
 

กระบวนการกระทําระหว่างบุคคลที่ให้
การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลให้
ดํารงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ 
ประคับประคองและเอ้ืออํานวยให้บุคคล
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขและมีคุณค่า ซึ่งเป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทาง
สังคม โดยคํานึงถึงความแตกต่างของ
บุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 

1) การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล  
2) เอื้ออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อ
บุ ค ค ลต า ม บท บ า ทห น้ า ที่ แ ล ะค ว า ม
รับผิดชอบทางสังคม   
4)  คํ านึ งถึ งความแตกต่ า งของบุ คคล 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

มีเมตตา 
(Merciful) 

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความ
รักใคร่ ความห่วงใย ความสงสาร ความ
ปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความ
อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้ผู้อื่นมี
ความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่
คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน คิด
หาทางช่วยเหลือเท่าท่ีตนจะทําได้ กระทํา
ด้วยความปรารถนาดี อยากให้เขามี
ความสุข 

1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีสุข     
2) ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทํา
ได้   
3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อ่ืนมี
ความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์  
4) กระทําด้วยความปรารถนาดี 
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2.7 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบง่ชี้ของการตัดสินใจที่ดี   
2.7.1 องค์ประกอบของการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน 10 แหล่ง มี
ดังนี้ 

2.7.1.1  Larabee (2011)  กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (Good Decision 
Making: 10 Components of Great Decisions) มี 10 ด้าน  ดังนี้  1) พิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ
(Carefully Consider The Circumstances)  2) กําหนดคําถาม(Define The Question)  3) กําหนด
วัตถุประสงค์(Define Your Objective)  4) ระดมสมอง(Brainstorm)  5) จัดระเบียบความคิด(Organize 
Ideas)  6)  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ(Seek Opinions And Feedback)  7) ประเมินทางเลือกของคุณ  
(Evaluate Your Options)  8) สร้างทางเลือก (Make A Choice)  9)  เริ่มปฏิบัติ(Take Action)           
10) ประเมินผลการตัดสินใจ(Evaluate Your Decision) 

2.7.1.2  Price (2011)  กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (7 Steps To 
Making Better Decisions) มี 7 ด้าน  ดังนี้  1) ระบุเปูาหมายของคุณ(Identify Your Goal)  2) กําจัด
ตัวเลือกการตั้งค่าตามมาตรฐาน(Eliminate Choices By Setting Standards)  3) ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการ
หา "ดีที่สุด” (Don't Worry About Finding The "Best)  4)  ต้องตระหนักถึงอคติ(Be Aware Of Biases) 
5) พยายามที่จะไม่รีบเร่ง (Try Not To Rush)  6) อย่าคิดเล็กคิดน้อย (Don't Sweat The Small Stuff)     
7) ทําวิเคราะห ์(Do A Postgame Analysis)   

2.7.1.3  Gallo (2012) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี  (10 Qualities Of 
Good Decision Making)  มี  10 ด้าน  ดังนี้  1)  มีการกําหนดวัตถุประสงค์   (Purpose)  2) เหตุผล 
(Rationality)    3) การเข้าประเด็น (Relevancy)   4)   ความโปร่งใสไม่มีอคติ    (Transparency) 5) ความ

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีสติ 
(Conscious) 

สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความ
ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําและ
ต่อความคิดของตนเองและที่สัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น  มีวิธีพูด วิธีการคิด และการ
วางแผนที่ดี ทําให้แก้ไขป๎ญหาอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติทําให้เรา
ยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมี
ผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง 

1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําและ
ต่อความคิดของตนเอง  
2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําของ
ตนเองที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  
3) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี  
4) ยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุ
มีผล  ปราศจากอารมณ์ส่ วนตัว เข้ ามา
เกี่ยวข้อง 
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ครอบคลุม (Comprehensiveness) 6) ความจริง(Authenticity)  7) อยากรู้อยากเห็น(Inquisitive)          
8) คํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์(Economy)  9) ตกลงใจ(Resolve)  10) เลือกสิ่งที่มีค่าที่ดีท่ีสุด (Best Value) 

2.7.1.4  Chopra (2013) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Chopra มหานครซานดิเอโก ป๎จจุบันมูลนิธิ Chopra, 
เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอินเดีย ซึ่งเขาได้กล่าวว่าอาชีพที่ประสบความสําเร็จการตัดสินใจจะต้อง
ทําบางอย่างที่จะพิสูจน์ความสําคัญ การตัดสินใจที่ดีอย่างหนึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงบวก  เขาได้กล่าวถึง
คุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (The Secret To Making Good Decisions)  มี 4 ด้าน  ดังนี้   
1) สอดคล้องกับอารมณ์ในเชิงบวกมากที่สุดและหลีกเลี่ยงคนที่เป็นลบ  (Fit In With Your Most Positive 
Emotions And Avoid Negative Ones) 2)  การตัดสินใจจะต้องตรงกับตนเอง (Match Who You Are As 
A Person)  3) สอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาว  (Accord With Your Long-Term Goals)  4) เข้ากันได้กับ
สถานการณ(์Compatible With The Situation You Find Yourself In) 

2.7.1.5  Tasler (2013) เป็นนักจิตวิทยาองค์กร เขาได้กล่าวว่า การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมจะ
มีความรวดเร็วอย่างแม่นยํา และเขาได้กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (Make Good 
Decisions Faster) มี 3 ด้าน ดังนี้ 1) ทราบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด (Know The Ultimate 
Strategic Objective)      2) คิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการเลือกในการจัดจุดมุ่งหมาย (Think Rationally 
About How Your Options Align The Ultimate Objective) 3) ทําอะไรบางอย่างที่มีความรู้และความคิด
เหล่านั้น (Do Something With That Knowledge And Those Thoughts)  

2.7.1.6  Boss  (2015) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (The 9 
Characteristics Of A Good Decision) มี 9 ด้าน  ดังนี้  1) ส่งผลบวกต่อส่วนอ่ืน ๆ (Positively Impact 
Others) 2) การจําลองแบบ (Replicable)  3) ช่วยสร้างโอกาส  (Foster Opportunity)  4)  คํานึงถึงสภาพ
หลายๆด้าน  (Include Others)  5) สามารถปฏิบัติได้ (Executable) 6) เป็นระบบ  (Systematic)            
7) มีความรับผิดชอบ (Accountable) 8) ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ  (Pragmatic)  9) เกี่ยวข้องกับความ
ตระหนักในตนเอง  (Involve Self-Awareness) 

2.7.1.7  Barker (2016) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (The Science Of 
Good Decision Making) มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) จําเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง (Need The Right Info)             
2) ความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรู (Feelings Are Not The Enemy) 3) ผู้เชี่ยวชาญ (If You're An Expert) 4) มี
ความพอดี (Always Good Enough)  

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

2.7.1.9  Clear (2017) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (5 Common 
Mental Errors That Sway You from Making Good Decisions) มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ตัดอคติ 
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(Survivorship Bias)  2) ความเกลียดชัง (Loss Aversion) 3) พร้อมใช้งานในการแก้ไขป๎ญหา (The 
Availability Heuristic)  4) ยึดและปรับตัว (Anchoring) 5) ยืนยันอคต ิ(Confirmation Bias) 

2.7.1.10  Hereford (n.d.) กล่าวถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการตัดสินใจที่ดี (Keys To 
Making A Good Decision) มี 7 ด้าน  ดังนี้  1) ระบุเปูาหมายการตัดสินใจที่จะทําเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์
หรือผลที่ต้องการเพ่ือให้บรรลุ  (Identify The Decision To Be Made As Well As The Objectives Or 
Outcome You Want To Achieve)  2)  รวบรวมข้อเท็จจริงเป็นจํานวนมากและข้อมูลมากเท่าที่คุณ
สามารถที่จะประเมินตัวเลือก (Gather As Many Facts And As Much Information You Can To Assess 
Your Options)   3) ระดมความคิดและมากับทางเลือกที่เป็นไปได้หลาย (Brainstorm And Come Up 
With Several Possible Choices) 4) ชั่งน้ําหนักความน่าจะเป็นไปได้หรือผลลัพธ์  (Weigh The 
Probabilities Or Possible Outcomes)  5) ทําให้รายการของข้อดีและข้อเสีย (Make A List Of The Pros 
And Cons)  6) ขอความคิดเห็นและได้รับการตอบรับจากคนที่คุณไว้วางใจหรือมีสถานการณ์ที่คล้ายกันในการ
ต่อสู้ (Solicit Opinions And Obtain Feedback From Those You Trust Or Have Had A Similar 
Situation To Contend With ) 7)  ทําให้การตัดสินใจและตรวจสอบผลลัพธ์ (Make The Decision And 
Monitor Your Results)  

จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ “การตัดสินใจที่ดี”  10 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบ
บางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตาราง
สังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงกําหนดชื่อองค์ประกอบที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันที่
เป็นกลาง (Neutral) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนที่ใช้ชื่อแตกต่างกัน
นั้น หรือเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

1. ระบุเปูาหมาย (Purpose)  มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกันดังนี้1) กําหนดวัตถุประสงค์ 
2) ระบุเปูาหมาย 3) กําหนดวัตถุประสงค์  4) สอดคล้องกับเปูาหมาย 5) ทราบวัตถุประสงค์ 6) ระบุเปูาหมาย
การตัดสินใจ 

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

3. ตระหนักถึงอคติ (Aware Of Biases) มีองค์ประกอบที่มีความหมายเดียวกัน  ดังนี้             
1) ตระหนักถึงอคติ 2) คํานึงถึงผลบวกในส่วนอื่นๆ 3) ความรู้สึกไม่ได้เป็นศัตรู 4) ตัดอคติ 5) มีความโปร่งใสไม่
มีอคต ิ

จากการกําหนดชื่อองค์ประกอบ 3 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน แหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้นํามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 5  โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
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(Theoretical Framework) ที่ผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
การวิจัย(Conceptual Framework) ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.7.1.1 - 2.7.1.10 แทนการระบุชื่อของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามลําดับที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางท่ี 2.8 สังเคราะห์องค์ประกอบของ  การตัดสินใจที่ดี  (Good Decision) 
 

 

องค์ประกอบของมีการตัดสินใจที่ดี 2.7
.1.

1 

2.7
.1.

2 

2.7
.1.

3 

2.7
.1.

4 

2.7
.1.

5 

2.7
.1.

6 

2.7
.1.

7 

2.7
.1.

8 

2.7
.1.

9 

2.7
.1.

10
 

รว
ม 

1 ระบุเปูาหมาย (Purpose)           6 
2 จัดระเบียบความคิด (Organize ideas)             6 
3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases)           5 
4 ประเมินผล (Evaluation)           3 
5 ประเมินทางเลือก (Evaluate alternatives)           3 
6 เริ่มปฏิบัติ (take action)           3 
7 สอดคล้องกับอารมณ์เชิงบวก (Consistent 

with positive emotions) 

          3 

8 ตระหนักในตนเอง (Self-awareness)           3 
9 คํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ (Take into 

account economics) 

          2 

10 การปรับตัว (Adaptation)           2 
11 มีข้อมูลที่ถูกต้อง (The data is correct)           2 
12 ตัดความหย่อนยาน (flabbiness)           2 
13 ครอบคลุม (comprehensive)           2 
14 เข้าประเด็น (Enter the issue)           2 
15 หาเหตุผล (Find the reason)           2 
16 ทําการวิเคราะห์ (analysis)           2 
17 อย่าคิดเล็กคิดน้อย (Do not think)           2 
18 ขอความคิดเห็น (Ask your comment)           2 
19 สร้างทางเลือก (Make choices)           2 
20 พิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ 

(Consider the situation carefully) 

          2 
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องค์ประกอบของมีการตัดสินใจที่ดี 2.7
.1.

1 

2.7
.1.

2 

2.7
.1.

3 

2.7
.1.

4 

2.7
.1.

5 

2.7
.1.

6 

2.7
.1.

7 

2.7
.1.

8 

2.7
.1.

9 

2.7
.1.

10
 

รว
ม 

21 กําหนดคําถาม (Ask questions)           1 
22 ระดมสมอง (Brainstorming)           1 
23 ไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุด (Do not worry 

about the best) 

          1 

24 มีความจริง (There is truth)           1 
25 อยากรู้อยากเห็น (Curious)           1 
26 มีความรับผิดชอบ (responsibility )           1 
27 มีความพอดี (adequacy)           1 

รวม 10 7 10 4 3 8 4 6 5 6 63 

 
จากตารางที่ 2.8  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีการตัดสินใจที่ดี” พบว่ามีองค์ประกอบเชิง

ทฤษฎี (Theoretical Framework)  จํานวน 27 องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์
พิจารณาความถี่ ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Concept Framework ) 
ในครั้งนี ้  3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ระบุเปูาหมาย (Purpose) 
องค์ประกอบที่ 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas)   
องค์ประกอบที่ 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี   ได้ดังภาพที่  2.5 
 

 

 
ภาพที่ 2.5 โมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี 

 

ระบุเปูาหมาย (Purpose) 

จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas)   

ตระหนักถึงอคติ (Aware of  Biases) 

การตัดสินใจที่ดี  

(Good Decision) 
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จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบุเปูาหมาย (Purpose) 2) จัด
ระเบียบความคิด (Organize Ideas)  3) ตระหนักถึงอคติ (Aware Of Biases) ในลําดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษา
ทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานเพ่ือกําหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เชื่อมโยงไปถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

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

กําหนดเปูาหมายที่ต้องการบรรลุผลสําเร็จอาจจะเป็นเปูาหมายระยะสั้น หรือเปูาหมายระยะยาวก็ได้ แต่
เปูาหมายที่ดีจะต้อง   SMARTER     ซึ่งประกอบด้วย   1.Specific   -   เฉพาะเจาะจง          มีความชัดเจน   
2.  Measureable   -  สามารถวัดและประเมินผลได้    3. Acceptable  –   เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ   
4.  Realistic    -    ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง    5. Time    Frame    –     มีกรอบเวลากําหนด  
6.  Extending – ท้าทายและเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 7.  Rewarding – คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2554) ได้ให้นิยามในการระบุเปูาหมายว่าเปูาหมายที่ดี ควรมีลักษณะ 
SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคําว่า SPECIFIC เปูาหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่ควรระบุให้กว้าง
จนเกินไป และไม่ใช้คําท่ีต้องตีความ 1) MEASURABLE เปูาหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบ
ได้ และใช้ติดตามผลได้ 2) ACTION ORIENTED เปูาหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทํา และนําไปสู่การกําหนด
กิจกรรมรองรับได้ชัดเจน 3) REALISTIC เปูาหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เปูาหมายที่ดีต้องมีความ
ท้าทาย (Challenge) เพ่ือนําไปสู่การคิดค้น ริเริ่ม วิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) TIMELY ต้องมีกรอบของ
ระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กําหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็น รายวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปี ไม่ควร
ตั้งเปูาหมายที่ยาวนานเกินกว่า 1 ปี    สําหรับเปูาหมายที่บรรลุในปีนั้น ก็จะทําการตั้งเปูาหมายที่สูงขึ้น และ
ท้าทายยิ่งขึ้นในปีถัดไปได ้

วีระ ศรีหะรัญ (ม.ป.ป) ได้ให้นิยามในการระบุเปูาหมายว่าลักษณะเปูาหมายที่ดีคือสิ่งที่เราต้องการ
จริงๆ 100% ต้องมีความชัดเจนสามารถวัดความสําเร็จได้มีท้าทาย แต่ เป็นไปได้และกําหนดเวลาเสร็จจะต้อง
แสดงสิ่งที่ต้องการจริงๆ คืออะไรและเขียนด้วยทั้งเหตุผล อารมณ์ และ ความปลื้มปิติในคุณค่า 

กิตติ ตรีรัตน์ (2557) ได้ให้นิยามในการระบุเปูาหมายโดยได้สรุป 4 ขั้นตอนในการระบุเปูาหมาย          
1. Dream เริ่มต้นจากความฝ๎น 2. Uplifting กําหนดสิ่งที่ยกระดับชีวิต 3. Method เลือกวิธีการที่เหมาะสม 
4. Behavior ฝึกฝนนิสัยที่ดี เพื่อรากฐานที่มั่นคง 

นฤมล  สุ่นสวัสดิ์  (2558)   ได้กล่าวไว้ว่า เปูาหมาย  เป็นสิ่งที่คนกําหนดขึ้น  เพ่ือช่วยให้สามารถ
นําความคิดของตนสู่การกระทํา  บางคนมีเปูาหมายระยะสั้น  จากสัปดาห์หนึ่งไปสู่อีกสัปดาห์หนึ่ง  บางคนมี
เปูาหมายระยะยาว  ครอบคลุมเวลาการดําเนินกิจกรรมเป็นปี ๆ หรืออาจจะตลอดชีวิตก็ได้  เปูาหมายที่ตั้ งขึ้น
นั้น บางครั้งครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน   

Aldag & Kazuhara (2001) นิยามคําว่า เปูาหมาย หมายถึง ผลตอนสุดท้ายหลังที่ต้องการ จาก
การทุ่มเทพลังบางอย่างไป 
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Wallace & Masters (2002) อธิบายว่า เปูาหมาย เป็นความฝ๎นที่มีเส้นตาย คือฝ๎นว่าต้องการได้
ต้องการเป็นอะไร หรือทําอะไรแล้ว จึงกําหนดวันสําเร็จไว้ด้วย เช่น อ่านหนังสือสามก๊กจบภายใน 7 วัน 

Brecht (1996) กล่าวว่า เปูาหมาย มีความหมายว่าเต็มไปด้วยเปูาประสงค์ประสงค์เพ่ิมพูน
คุณภาพชีวิต ช่วยให้คนได้รับความสําเร็จในชีวิต ช่วยให้คนอยากทําสิ่งที่ดีในชีวิต เป็นความท้าทาย เป็นแผน
เป็นขัน้ เป็นตอนที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆ 

Hilger & Hans (1994) นิยามเปูาหมายไว้ว่า แผนการปฏิบัติ เป็นถ้อยแถลง หรือข้อความที่แสดง
ความปรารถนาที่เติมเต็มความจําเป็นที่สําคัญ โดยการทํางานต่างๆ ให้สําเร็จ ที่เรียกว่างานตามเปูาหมาย 

จากนิยามของ ระบุเปูาหมาย ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของระบุเปูาหมาย เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า ระบุเปูาหมาย (Purpose) หมายถึง ผลลัพธ์ที่
องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ของผู้
ปฏิบัติ  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มีความท้าทาย และเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่ากับการปฏิบัติ ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ 1)  ผลลัพธ์ที่
องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน   2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้
ปฏิบัติ  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง มีความท้าทาย   3)  เพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

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

ระบบ การจัดลําดับการคิด เป็นวิธีการทางอ้อม โดยการจัดลําดับการคิดจะกระทําผ่านการจัดลําดับของ
กิจกรรม   การสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น  การกําหนดความเกี่ยวพัน
ของประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสร้างความคิดเห็น การสร้างสรรค์ป๎ญหาและจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุน ความ
ต่อเนื่องและลําดับของการคิดในการสร้างความสําเร็จของการคิด 

Cameron (2009) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดระเบียบความคิดว่า ในการจัดระเบียบความคิดควร
คํานึงถึงสิ่งที่สําคัญและความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหัวข้อคืออะไร  ความคิดโดยรวมหรือมุมมองแบบใดทํา
อะไรได้บ้างหรือบางส่วนหรือทั้งหมด และการสนับสนุนข้อมูล 

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน (2555) ได้กล่าวถึง Logical Thinking คือวิธีการคิดที่มีระบบ ไม่เกิด
ความขัดแย้งในตัวเอง และทําให้ผู้ตามรับรู้และเข้าใจง่าย รวมถึงรู้ว่าต้องปฏิบัติตามอย่างไร แต่การจัดกระบวน
ความคิดจากข้อมูลที่มากมายมหาศาลเช่นป๎จจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยเทคนิคเบื้องต้น   ดังนี้ 1) ต้องจับ
ประเด็นให้ได้ 2) ต้องรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลข
ต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริงนอกจากนั้นต้องใช้วิชาความรู้ที่มีวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเหล่านั้น เพ่ือหาคําตอบที่
ต้องการ 3) อย่าคิดเพียงมิติเดียว ต้องคิดทุกมุม เพราะบางเรื่องมีมิติมากกว่า 1 หรือ 2 วิธีการคิด ต้องมอง
ภาพรวมเชิงโครงสร้าง  

แพง ชินพงศ ์(2015) การจัดระเบียบความคิด คือ ทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู้อ่ืนได้
เข้าใจและรับรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านทางการสื่อสารในรูปแบบของการพูด (Speaking), การฟ๎ง(Listening), 
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การอ่าน(Reading), การเขียน(Writing)และการอธิบาย(Explaining) เมื่อคนเราสามารถสื่อสารความคิดให้แก่
กันและกันได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ และ
สามารถคิดหาแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดี 

Sites.google.com (n.d) การจัดระเบียบความคิด คือ การจัดลําดับความสําคัญของความคิด เป็น
หัวใจสําคัญของการเขียน แผนที่ความคิด ผลงาน Mind Map ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป อ่านเข้าใจ
ง่าย สื่อสารได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดลําดับความสําคัญของความคิด (BOIs) ดังนั้น
พ้ืนฐานในเรื่องลําดับความสําคัญ เราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจให้ลึกซึ้ง  สิ่งแรกที่ต้องทําความ
เข้าใจก็คือ การคิดเชิงกว้าง (The Whole) - การคิดเชิงลึก (The Parts) การคิดทั้งสองมิติ จะทําให้เรามอง 
เรื่องราวต่างๆ ได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น หรือขาดๆ เกินๆ 

จากนิยามของจัดระเบียบความคิดตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบัติการของจัดระเบียบความคิด (Organize ideas) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ว่าหมายถึง การนําความ
คิดเห็นมาจัดเป็นระบบ การจัดลําดับการคิด สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น     
โดยเรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกัน มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลข
ต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัวบ่งชี้ คือ  1) นํา
ความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น  3) เรียบ
เรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม   4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ   5) อาศัยการ
สํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลที่แท้จริง  

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

ซึ่งเขาได้ให้นิยามของอคติว่าในทางกายหมายถึง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าไม่มี
ยุติธรรม ส่วนทางสังคมศาสตร์คือความเอนเอียงเรื่องวัฒนธรรมลัทธิ หรือทางสังคม 

Love To Know Corp (2018) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง แนวโน้มที่จะพาดพิงไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่งมักทําให้สูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความลําเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนอยากจะศรัทธาและ
ปฏิเสธที่จะคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น ดั้งนั้นการลําเอียงหมายความว่าขาดมุมมองที่เป็นกลาง 

Wikipedia (2018) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง น้ําหนักที่ไม่สมดุลในการสนับสนุนหรือต่อต้าน
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างหนึ่งเช่นบุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง เมื่อเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งโดยปกติแล้วจะถือว่าไม่ยุติธรรมเช่นใน
ทางด้านวัฒนธรรม อาจจะความลําเอียงต่อบุคคลหรือกลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ชนชาติศาสนาชนชั้นทางสังคมพรรคการเมืองกระบวนทัศน์เชิงทฤษฎีและอุดมการณ์ด้านเดียวไม่มีมุมมองที่
เป็นกลางหรือไม่มีความคิดท่ีเปิดเผย  

Merriam-webster.com (n.d.) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง ความโน้มเอียงของอารมณ์หรือ
มุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินส่วนบุคคลและในบางครั้งที่เป็นไปแบบไม่มีเหตุผล 
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Kitichai Taechangamlert (2016) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง ทางที่ไม่ควรดําเนินไป ไม่ใช่
ทางที่จะเดินต่อไป หรือไม่ควรประพฤติปฏิบัติ.คําว่า อคติ ในภาษาไทยหมายถึง ความลําเอียง ,ความไม่เที่ยง
ธรรม, ความไม่ยุติธรรม  

JW.ORG (2019) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง ทัศนะหรือความรู้สึกในแง่ลบต่อบุคคลหนึ่งเพียง
เพราะว่าเขาเป็นคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.” ส่วนบางคนบอกว่าอคติเกิดจาก “การมีข้อมูลไม่เพียงพอ” ซึ่งทําให้
เรา “ตัดสินผู้อื่นก่อนจะรู้จักกัน.” ไม่ว่าจะตีความอย่างไร อคติอาจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีความแตกต่างด้านเชื้อ
ชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา เพศ น้ําหนักตัว หรืออ่ืนๆ. 

MGR Online (2014) ได้ให้นิยามของอคติว่าหมายถึง สัญชาตญาณที่ถูกโน้มน้าวไปโดยไร้ความ
เที่ยงธรรม และความเอนเอียงแห่งอารมณ์ท่ีผุดขึ้นจากความเหลื่อมล้ําต่ําสูง และช่องว่างในสังคม 

จากนิยามของตระหนักถึงอคติ ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตระหนักถึงอคติ เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่าตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) หมายถึง 
พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลนํามาซึ่งการสูญเสียความคิดที่เปิดกว้าง ผู้ที่มีความลําเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธา
และปฏิเสธที่จะคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดตัว
บ่งชี้ คือ 1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง 2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคล
หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 3) มีความคิดท่ีเปิดกว้าง 4) คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น  

จากองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของการตัดสินใจที่ดี    (Good   decision)    
ตามทัศนะของบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น     ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ   
การตัดสินใจที่ดี  (Good decision) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 2.9 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของการตัดสินใจที่ดี   
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ระบุเปูาหมาย   
( Purpose ) 

ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน 
มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้ของผู้
ปฏิบัติ  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
จริง มีความท้าทาย และเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับ
การปฏิบัติ 
 

1)  ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดข้ึน 
สามารถวัดได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน มี
ความชัดเจน    
2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง มีความท้าทาย    
3)  เพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมี
ความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ 
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2.8 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าอุดมสติเพ่ือการวิจัย  
จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานจากหลากหลายแหล่ง 

เพ่ือการสังเคราะห์ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ แล้วสรุป
เป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  4 
องค์ประกอบ แสดงเป็นโมเดลการวัด (Measurement Model) ภาวะผู้นําอุดมสติดังนี้ 

2.8.1 โมเดลการวัดภาวะผู้น าเชิงอุดมสติ (Mindful Leadership) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลักดังนี้ 

2.8.1.1) องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
2.8.1.2) องค์ประกอบหลักมีความมุ่งม่ัน (Commitment) 
2.8.1.3) องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)  
2.8.1.4) องค์ประกอบหลักการตัดสินใจที่ดี (Good Decision)  

นอกจากนั้น แต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นโมเดลการวัด 
(Measurement Model) 4 โมเดล เป็นโมเดลการวัดเพ่ือใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
จัดระเบียบ 
ความคิด 
(Organize 
ideas) 

การนําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ  
การจัดลําดับการคิด สร้างสถานการณ์
ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความ
กระตือรือร้น โดยเรียบเรียงความคิดให้
ผู้อื่นเกิดความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ 
และเรื่องราวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกัน มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัย
การสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลข
ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

1) นําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 
2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นํา

ให้เกิดความกระตือรือร้น  
3) เรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึก

ร่วม  
4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจาก

ข้อมูลดิบ  
5) อาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลข

ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

ตระหนักถึงอคติ 
(Aware of 
Biases) 

พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึง
ความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง 
ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลนํามาซึ่งการสูญเสีย
ความคิดท่ีเปิดกว้าง ผู้ที่มีความลําเอียง
มักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและปฏิเสธ
ที่จะคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 

1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง  
2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มหนึ่ง  
3) มีความคิดท่ีเปิดกว้าง  
4) คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงอุดมสติที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

2.8.2 โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
2.8.2.1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness)   
2.8.2.2) มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment)   
2.8.2.3) รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self - Limitation) 

2.8.3 โมเดลการวัดการมีความมุ่งม่ัน (Commitment) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
2.8.3.1) มีเปูาหมาย (Goal)   
2.8.3.2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)  
2.8.3.3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
2.8.3.4) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

2.8.4 โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
2.8.4.1) ความมีน้ําใจ (Kindness)    
2.8.4.2) ความเอ้ืออาทร  (Generosity)   
2.8.4.3) มีเมตตา  (Merciful)    
2.8.4.4) มีสติ  (Conscious) 

2.8.5 โมเดลการวัดมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
2.8.5.1) ระบุเปูาหมาย (Purpose)    
2.8.5.2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas)    
2.8.5.3) ตระหนักถึงอคติ (Aware Of Biases) 

โมเดลการวัดทั้ง 5 โมเดลดังกล่าวข้างต้น นํามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา
เชิงอุดมสติที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) หรือเป็นโมเดลสมมุติฐานภาวะ
ผู้นําเชิงอุดมสติเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นําอุดมสติเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 

ภาวะผู้นําอุดมสต ิ

(Mindful Leadership) 

ความตระหนักทางอารมณ์  (Emotional 
awareness) 

มีการประเมินตนเอง (Self  -  
assessment) 

รูข้้อจํากัดของตนเอง (Self  - limitation) 

มีเปูาหมาย (Goal) 

มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) 

ความภักดีตอ่งาน (Loyalty to work) 

ความมีน้ําใจ (Kindness) 

ความเอื้ออาทร (Generosity) 

มีเมตตา (Merciful) 

มีสต ิ(Conscious) 

ระบุเปูาหมาย (Purpose) 

จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

ตระหนักถึงอคติ (Aware of biases) 

ตระหนักในตนเอง   

(Self-Awareness) 

มีความมุ่งมั่น   

(Commitment) 

มีความเห็นอกเห็นใจ 

(Compassion) 

การตัดสินใจที่ดี   

(Good Decision) 

ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
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นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้อีกด้วยดังนี้  
1) องค์ประกอบตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1.1) ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) มีตัวบ่งชี้ มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) 
ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ 2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง 3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่
มีประสิทธิภาพต่อการทํางาน 4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์ความสําเร็จของการทํางาน 

1.2) มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) มีตัวบ่งชี้ มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ1) ตระหนักถึงความ
แตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคนอ่ืน 2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จาก
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืน 4) มีสติ รู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเอง 5) มีความมั่นใจในคุณค่า และความสามารถ
ของตนเอง 

1.3) รู้ข้อจํากัดของตนเอง (Self - Limitation) มีตัวบ่งชี้ มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ1) เข้าใจตนเองในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ 2) ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที่
ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 3) สํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 4) รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง 5) เรียนรู้
จากความผิดพลาดของตนเอง 

2) องค์ประกอบมีความมุ่งม่ัน (Commitment) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
2.1) มีเปูาหมาย (Goal) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กร

กําหนด 2) เป็นความท้าทาย 3) แผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอ่ืนๆในอนาคต 4) สามารถบรรลุได้ด้วย
กระบวนการจัดการ 5) กําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

2.2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)    มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ  1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส 
2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่สร้างสรรค์ 3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง        4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี     5)   ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
เชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น  

2.3) ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย 2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร 3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความภาคภูมิใจในงาน 4)  ไม่หยุดที่
จะเรียนรู้ 5) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา 6) มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดี 7) ยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อตกลงของที่ประชุม                            

2.4) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มี 10 ตัวบ่งชี้ คือ   1)   มีความรักในสิ่งที่ทํา 2) เป็นผู้มี
รอยยิ้มและเปี่ยมด้วยความสุข   3)   มีความมั่นใจในตัวเอง 4)     ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความ
ท้าทาย      5)   มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย 6   ) มีความทุ่มเทในการ
ทํางานสูง    7) มีแผนการสําหรับอนาคต    8)   ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ   และยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น   9) มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ 10) คล่องแคล่วว่องไวในการ
ทํางาน    
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3) องค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
3.1) ความมีน้ําใจ (Kindness) มี 8 ตัวบ่งชี้ คือ1) มีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2) มีความ

เสียสละ 3) ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น 4) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน 5) สละความสุขส่วนตน เพ่ือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 6) เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน 7) ช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา 8) ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

3.2) ความเอ้ืออาทร (Generosity) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ1) กระบวนการกระทําระหว่างบุคคลที่ให้การ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล 2) เอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข        
3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 4) คํานึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม 

3.3) มีเมตตา (Merciful) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 2) ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
พ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทําได้ 3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 4) กระทํา
ด้วยความปรารถนาดี 

3.4) มีสติ (Conscious) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําและต่อความคิดของ
ตนเอง 2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทําของตนเองที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 3) มีความระมัดระวัง         
4) มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง 5) มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี 6) ยอมฟ๎งความคิดเห็นของ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

4) องค์ประกอบการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
4.1) ระบุเปูาหมาย (Purpose) มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ1) ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น 2) สามารถวัด

ได้และมีระยะเวลาที่แน่นอน 3) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ 4) ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 5) เพ่ิม
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 6) คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

4.2) จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ 1) นําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ 2) 
สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น 3) เรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึก
ร่วม 4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ 5) อาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
หาข้อมูลที่แท้จริง 

4.3) ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ  1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง   2)  ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง  3)  มีความคิดที่เปิดกว้าง       
4) คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา (The Structural Relationship Model of Indicators of mindful leaders for Primary 
School  Principals) นี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาตาม
ทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่กล่าวไว้ 3 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัย
ในการคัดเลือกหรือกําหนดตัวแปรย่อย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการกําหนดน้ําหนักตัวแปรย่อย
แต่ละตัว  วิธีนี้อาจทําให้มีความลําเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ถือว่าเป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้   

วิธีที่ 2 ใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition)  ที่อาจทําได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมด ตั้งแต่การกําหนดตัวแปรย่อย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และ
การกําหนดน้ําหนักตัวแปรย่อย  แบบนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้กําหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการ
กําหนดน้ําหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้
ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดกําหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน  

วิธีที่ 3 ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition)   เป็นนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรย่อยและ
วิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วกําหนดน้ําหนักของตัวแปรย่อยโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวมๆ  หรือโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ
โมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง   

การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีที่ 3 คือ วิธีที่ใช้นิยามเชิงประจักษ์  
(Empirical Definition)  ซ่ึงเป็นนิยามท่ีนักวิจัยกําหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แล้วกําหนดน้ําหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  เป็นวิธีที่มีผู้นิยม
ใช้กันมากตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) เป็นการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism)  
เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ที่จะให้ความน่าเชื่อถือได้มากกว่า ตามทัศนะของวิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้วิธีที่ใช้นิยามเชิงประจักษ์  
(Empirical Definition) และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
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เนื่องจากในการสร้างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานจากหลากหลายแหล่งอย่างหนักแน่นเข้มแข็งทั้งในระดับ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
      ประชากร (population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 จํานวน 27,718 คน  (กลุ่มงานสารสนเทศ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้กฎอัตราส่วน
ระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold (1980) และใช้วิธีการกําหนด
ค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ 3 แบบจากทัศนะของ 
Joreskog และ Sorbom (1989 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)  คือ 1) Fixed Parameter  กรณีที่ไม่มี
เส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรกําหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย์ 2) Free Parameter  กรณีมีเส้นอิทธิพล
ระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ 3) Constrained Parameter กรณีมีเส้น
อิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการกําหนดค่าคงที่ให้กับพารามิเตอร์นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล 
โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะโมเดลในการวิจัยนี้เป็นโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model) ซึ่งระหว่างตัวแปรมีเส้น
อิทธิพล ซึ่งจํานวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจํานวน 14  ตัว และ
จํานวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น   รวมทั้งหมด  37  พารามิเตอร์   ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 
740  คน  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi –stage random sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 740 คน  จากประชากรจํานวน 27,718 คน โดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical sampling 
methods) โดยมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การคํานวณร้อยละ 30 ของจํานวนประชากรในกรณีที่
จํานวนประชากรไม่เกินหลักร้อย (Wiersma, 1995)  ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ของจํานวน
จังหวัดในสํานักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จํานวน 18 ภาค ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 23 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด 
จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดแต่ละภาคตาม
จํานวนที่กําหนดไว้ ซึ่งจะได้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขตจากนั้นทําการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของ
การสุ่ม  แล้วทําการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 740 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1-3.2 

 
 
 



83 
 

 
 

ตารางท่ี 3.1 จังหวัดในแต่ละสํานักงานศึกษาธิการภาค 
 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค 

จังหวัด 
ร้อยละ 30 ของ

จังหวัดแต่ละ ศธภ. 
จังหวัด 

1 
นนทบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี, 
พระนครศรีอยุธยา 

1 
ปทุมธานี 

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

สมุทรปราการ, สระแก้ว 
2 ฉะเชิงเทรา , 

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

สมุทรสาคร 
1 

สมุทรสงคราม 

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

8 นราธิวาส, ป๎ตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล 2 ยะลา  ,  สงขลา 
9 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง 1 จันทบุรี 

10 
บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, อุดรธานี, 
หนองบัวลําภู 

2 
บึงกาฬ , อุดรธานี 

11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 1 นครพนม 
12 ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ 1 ร้อยเอ็ด 
13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, 

อุบลราชธานี 
1 

ศรีษะเกษ 

14 ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์ 1 บุรีรัมย์ 
15 เชียงใหม่, ลําพูน, แม่ฮ่องสอน,  

ลําปาง 
1 

ลําพูน 

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

อุตรดิตถ์ 
2 

ตาก , อุตรดิตถ์ 

18 กําแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี 1 พิจิตร 
ได้ 23 จังหวัด 

จาก 77 จังหวัด 
รวม 23  
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ตารางท่ี 3.2 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามจํานวนสถานศึกษา 
 

ล าดับ 
ส านักงาน 

ศึกษาธิการภาค 
จังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

เขตที่ 

จ านวนผู้บริหาร 

ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 1 ปทุมธานี 2 67 16 
2 2 อ่างทอง  145 34 
3 3 ฉะเชิงเทรา 1 138 32 
4 3 สมุทรปราการ 1 72 17 
5 4 นครปฐม 2 121 28 
6 5 สมุทรสงคราม  72 17 
7 6 ชุมพร 2 121 28 
8 7 ตรัง 1 136 32 
9 7 พังงา  147 34 
10 8 ยะลา 3 32 8 
11 8 สงขลา 3 194 45 
12 9 จันทบุรี 1 83 19 
13 10 บึงกาฬ  213 50 
14 10 อุดรธานี 3 203 47 
15 11 นครพนม 2 185 43 
16 12 ร้อยเอ็ด 3 217 51 
17 13 ศรีษะเกษ 2 182 43 
18 14 บุรีรัมย์ 1 202 47 
19 15 ลําพูน 2 82 19 
20 16 พะเยา 2 137 32 
21 17 ตาก 2 121 28 
22 17 อุตรดิตถ์ 1 173 40 
23 18 พิจิตร 2 129 30 
 ได้ 23 จังหวัด 

จาก 77 จังหวัด 
รวม 23 3,172 740 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ได้แก่ เพศ  อายุ  ขนาดโรงเรียน  วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทํางาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จําแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย มีข้อคําถาม จํานวน 60 ข้อ ดังแสดงในตาราง  3.3 

ตารางที่ 3.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จํานวนตัวบ่งชี้และจํานวนข้อ
คําถามในแบบสอบถาม 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จ านวนตัว

บ่งชี้ 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

ความตระหนักทาง
อารมณ์ (Emotional 
Awareness) 

ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional 
Awareness) 

4 4 

มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 4 4 
ข้อจํากัดของตนเอง (Self - Limitation) 4 4 

มีความมุ่งมั่น 
(Commitment) 

มีเปูาหมาย (Goal) 4 4 
มีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 5 5 

ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 6 6 

มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 5 5 

มีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassion) 

ความมีน้ําใจ (Kindness)    4 4 
ความเอ้ืออาทร (Generosity) 4 4 

มีเมตตา (Merciful)    4 4 

มีสติ (Conscious) 4 4 

การตัดสินใจที่ดี 
(Good Decision) 

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

รวม 60 60 
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (Empirical Definition) ซึ่ง

เป็นนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานตาม
ทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) และโดยคํานึงถึงข้อแนะนําที่ว่า “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้
ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อย
คุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความสําคัญน้อยกว่า เพราะเป็นเพียงการนําข้อมูลที่ได้มาสนับสนุน
คุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2558) ดังนั้นการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่
การศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วกําหนด
เป็นองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสังเคราะห์แล้วกําหนด
เป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย  

3.3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพ่ือสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงถึงการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้หรือสาระหลักเพ่ือการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยที่ใช้ใน
การวิจัย เพื่อนําไปสู่การสร้างข้อคําถามจากตัวบ่งชี้  

3.3.4 สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อคําถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับตั ว
บ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ” (ดูแบบตรวจสอบในภาคผนวก ก) แล้วนําแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อ
คําถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ (ดูรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ข)  

การตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อคําถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษา 
ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวบ่งชี้
และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index Of Congruence: IOC) โดยให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1   หรือ  0  
หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ข้อคําถามมีความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1  
หมายถึง ข้อคําถามไม่มีความสอดคล้อง ผลที่ได้รับจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะห์หาค่า 

IOC จากสูตรIOC  =
∑ R

N
 เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง  ∑ R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและ N แทนจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดเกณฑ์ค่า IOC ที่ระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึง
จะถือว่าข้อคําถามนั้นมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ข้อคําถามทุกข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ค่า IOC ในภาคผนวก ค และผลการ
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ตรวจสอบสํานวนภาษาในภาคผนวก ง) จากนั้นนําผลที่ได้รับจากการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุง
แก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ดูแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในภาคผนวก จ) 

3.1.1 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน  แล้วนําข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of Reliability) โดยใช้
วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยกําหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่ง
ผลจากการทดลองใช้ (Try-Out) แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น
โดยรวมและจําแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก ดังตารางที่ 3.4 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ฉ) 

ตารางที ่3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและจําแนกเป็น

รายองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบหลัก 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของความเชื่อม่ัน 
ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) .904 
มีความมุ่งมั่น (Commitment) .956 
มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) .944 
การตัดสินใจที่ดี (Good Decision) .945 

ทั้งฉบับ .976 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1  ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

(ภาคผนวก ช) ถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

3.4.2 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
(ภาคผนวก ช) พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพ่ือตอบแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบ
กลับภายใน 4 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่กําหนด ผู้วิจัยได้
ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการดําเนินงาน พบว่า  ได้รับคืนมาจํานวน 
610 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 740 ฉบับ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งจํานวนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจํานวน 610 ฉบับ  
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เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลักที่แสดงในบทที่ 4 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .904-.933 แสดงให้เห็นว่า จํานวนแบบสอบถามหรือจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีความเพียงพอ 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 
       การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดกระทํากับข้อมูล เพ่ือหา
ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
เพศ  อายุ  ขนาดโรงเรียน  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของตัว
บ่งชี้เพ่ือการคัดสรรตัวบ่งชี้ไว้ในโมเดล โดยกําหนดเกณฑ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎี  และงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
บทที่ 2 ทําให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดล
สมมุติฐานที่ประกอบด้วย 60 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มี
ลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม  (Third Order Confirmatory Factor 
Analysis)  ซึ่งเนื่องจากมีข้อจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสองเท่านั้น  ดังนั้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis)  เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ  ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้  โดยถือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ
ใกล้เคียงกับผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts  & Moustaki, 
2011) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

3.5.3.1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis)  
ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบจากโมเดล

การวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัด
ของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อน จากค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

(1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดของแต่
ละองค์ประกอบย่อย เพ่ือพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มี
องค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนําเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์  เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 
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(2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กับเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericityและค่าความ
น่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณา
จากเเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, (2010) 

 (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า KMO 
(Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจํานวน
พอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า KMO ซึ่ง Cerny& Kaiser   (1977)   ได้เสนอแนะไว้ว่า 
ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจํานวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามี
ค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจํานวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis)  

หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด ก็ทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First confirmatory factor analysis) ต่อไป เพ่ือทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของโมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่กําหนด จะนําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบ
ย่อย  เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปสู่การองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ (1) เมทริกซ์น้ําหนักองค์ประกอบ 
(factor loading matrix) ประกอบด้วย ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading: ) ค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (standard error: SE) และค่าที (t) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) (3) ค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (factor score coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (error: e) (5) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร   (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF.) 
(7) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (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) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของสเกลองค์ประกอบย่อย ที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First confirmatory factor analysis) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กําหนด จะนําไปสร้างสเกลองค์ประกอบต่อไป แต่
เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ  จะ
นําค่าน้ําหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้
ความหมายในทํานองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ  (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์,2545)  

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติ
ของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า KMO 
(Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบย่อย โดยพิจารณาจากเกณฑ์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) มีค่าสถิติที่เก่ียวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ดังนี้   (1) เมทริกซ์
น้ําหนักองค์ประกอบ ประกอบด้วยค่า, SE, และค่า t (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)    (3) ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (FS) (4) ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวบ่งชี้ (e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF.) (7) ค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (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) 
 

3.6  เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Babin & Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มดัชนีความสอดคล้อง
สมบูรณ์ (absolute fit indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ่ม
ดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้ดังนี้ 

3.6.1 กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ (absolute fit indices) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีในการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 

3.6.1.1) ไค-สแควร์ (chi-square) เกณฑ์ท่ีใช้คือ ค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือค่า p-
value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจํานวนของตัวแปร 
หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป หรือจํานวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผลให้ได้ค่าไค -สแควร์  ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ หรือค่า p-value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถนํามาอธิบายหรือสนับสนุนความสอดคล้อง
ของโมเดลได้ 

3.6.1.2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่าง
ระหว่างฟ๎งก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟ๎งก์ชั่นความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล 
เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า GFI ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.6.1.3) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of 
approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความ
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แปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า RMSEA ต่ํากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่งค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.6.1.4) ดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสอดคล้อง (Normed chi-square หรือ  Relative  chi-
square: CMIN/DF) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า CMIN/DF อยู่ระหว่าง 1 – 3 หรือน้อยกว่า ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์สําหรับโมเดลที่มีความ
ซับซ้อนหรือมีจํานวนตัวแปรในโมเดลมาก ๆ   

3.6.2) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพ่ิมขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนีความสอดคล้อง
กลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลในความจําเพาะบางป๎จจัยของโมเดล 
ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-item construct) มีค่าสถิติที่ใช้เป็นค่าดัชนีใน
การตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 

3.6.2.1) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เกณฑ์ที่ใช้ คือ ค่า NFI 
ตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลที่มีความซับซ้อน  

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) เป็นค่าดัชนีที่
ปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

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

3.6.3 กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
โมเดลที่คํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) จํานวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ มีค่าสถิติที่ใช้เป็น
ค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 

3.6.3.1) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) ซึ่งนํา 
GFI มาปรับแก้โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง หากค่า AGFI 
มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.6.3.2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง (Parsimony normed fit index: PNFI) 
ซึ่งนํา NFI มาปรับแก้ มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair et al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ Holmes-Smith 
(2006) ที่เสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจากค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องของ
แต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิจัยนี้ดังตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 3.5 ค่าสถิติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สถิติที่ใช้วัดความ

สอดคล้อง 
ระดับการยอมรับ 

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

 

3.7 การตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
นําผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่านําหนัก

องค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.70 สําหรับองค์ประกอบหลัก 
(Farrell & Rudd, 2009) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq, 
1997) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นําเสนอในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนการ

วิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อนกล่าวถึงผล
วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับของวัตถุประสงค์การวิจัยที่กําหนดไว้ในบทที่  1 คือ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัว
บ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้ําหนักขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย

ได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที ่4.1 องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 
 

ที ่ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย อักษรย่อแทน 
1 องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) SEA 

1.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) SEA1 
1.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) SEA2 
1.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 รู้ข้อจํากัดในตัวเอง (Self - Limitation) SEA3 

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

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

4 องค์ประกอบหลักการตัดสินใจที่ดี  (Good decision) GDC 
4.1 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ระบุเปูาหมาย ( Purpose ) GDC1 
4.2 องค์ประกอบย่อยที่ 2 จัดระเบียบความคิด (Organize ideas) GDC2 
4.3 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) GDC3 
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ตารางที ่4.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 

 
ค่าสถิติ 

สัญลักษณ์และ
อักษรย่อที่ใช้

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

r 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลังสอง 
 (squared multiple correlation) 

2R  

ค่าไคลสแคว์ (Chi-square) 2  
องศาอิสระ (degree of freedom) df 
น้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading)   
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) SE 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี้ E 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) * 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square) CMIN/DF 
ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว (adjusted goodness of 
fit index) 

AGFI 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit index) GFI 
ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(root mean square error of approximation) 

RMSEA 

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

 
 
 
 



95 
 

 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจํานวน 610 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของ

แบบสอบถามจํานวนทั้งหมดที่ส่งไปจํานวน 740 ฉบับผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่และค่าร้อยละ ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
506 
104 

 
82.95 
17.05 

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

 
54 
233 
307 
16 

 
8.85 
38.20 
50.33 
2.62 

3.วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
222 
379 
9 

 
36.39 
62.13 
1.48 

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

       21 ปีขึ้นไป   

 
69 
115 
252 
174 

 
11.31 
18.85 
41.31 
28.53 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน 506 คน 

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

รองลงมา   คือ อายุ 31– 40 ปี  จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20  อายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน  54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.85  และ อายุ 51– 60 ปี  จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ตามลําดับ 
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เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา   พบว่า ส่วนใหญ่   ระดับการศึกษาปริญญาโท  มากที่สุด  จํานวน 
379 คน คิดเป็นร้อยละ 62.13  รองลงมา  คือ  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.39   และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  ตามลําดับ 

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

4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรร

กําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20%  2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หนึ่ง และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1– 3 หรือน้อยกว่า (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าต่ํากว่า 0.05 (3) ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว 
adjusted goodness- of - fit index: AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit 
index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-
1.00(Hair. et al. 2011) 3) การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor 
loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ดังนี้ (1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 
สําหรับองค์ประกอบหลัก และ (2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ ผลการ
วิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี้ 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมุติฐาน
การวิจัย ข้อท่ี1 โดยศึกษาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในลําดับต่อไป ผลการวิเคราะห์แยก
ออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20 % 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

1. องค์ประกอบหลัก ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
1.1 องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional 
Awareness) 
1  สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
2  สามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน   
3  รับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทํางาน 
4 สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์การทํางาน 
1.2 องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
5  ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับบุคคลอ่ืน 
6  สามารถบอกข้อดีข้อด้อยของตนเองได้   
7  นําข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา  
8  มีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง   
1.3 องค์ประกอบย่อยองค์ประกอบย่อยที่ 3 รู้ข้อจ ากัดในตัวเอง (Self - Limitation) 
9  เข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของตนเอง 
10  บอกขีดความสามารถ และข้อจํากัดของตัวเองได้ว่าอะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้  
11  ได้สํารวจตรวจสอบตนเอง   
12  มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง  

2. องค์ประกอบหลักมีความมุ่งม่ัน (Commitment) 
2.1 องค์ประกอบย่อย 1 มีเป้าหมาย (Goal) 
13  ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวังไว้ได้ 
14  ปฏิบัติตามแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆในอนาคต   
15  สามารถใช้กระบวนการจัดการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
16  มีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 

 

 
 
 

4.30 
4.37 
4.61 
4.38 

 
4.59 
4.07 
4.24 
4.17 

 
4.58 
4.72 
4.29 
4.56 

 
 

4.11 
4.18 
4.36 
4.27 

 

 
 
 

0.46 
0.60 
0.49 
0.59 

 
0.60 
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12.34 
12.85 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20 % (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

2.2 องค์ประกอบย่อยที ่2 มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) 
17  มองเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของโอกาสที่เข้ามาได้ 
18   สร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่สร้างสรรค์ได้ 
19   ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
20   สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 
21   สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 
2.3 องค์ประกอบย่อย 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 
22 ได้แสดงบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย  
23 มีความไว้วางใจต่อองค์กร  
24 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด  
25 มีความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา 
26 มีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา  
27 ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 
2.4 องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28 มีความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน     
29 กล้าเผชิญกับป๎ญหาและไม่เห็นป๎ญหานั้นเป็นอุปสรรคแต่กลับเห็นเป็นความท้าทาย 
30 มีความม่ันใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการทํางานที่จะบรรลุเปูาหมาย    
31 มีความทุ่มเทในการทํางานอย่างสูง    
32   ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น   

3.องค์ประกอบหลักที3่ มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 
3.1 องค์ประกอบย่อยที1่ความมีน้ าใจ    (Kindness) 
33  มีความเสียสละ และมีลักษณะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   
34  ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น   ความทุกข์ความสุขของผู้อื่น           
35  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งป๎น   
36  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม  
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรร
กําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20 % (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

3.2 องค์ประกอบย่อยท่ี 2 ความเอื้ออาทร (Generosity) 
37 มีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล  
38 เอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
39 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม    
40 คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม  
3.3 องค์ประกอบย่อยท่ี 3 มีเมตตา (Merciful) 
41  มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข       
42  ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะทําได้    
43  อนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์  
44  ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี    
3.4 องค์ประกอบย่อยท่ี 4 มีสติ (Conscious) 
45  มีความตระหนักและรับรู้ต่อการกระทําและความคิดของตนเอง 
46  มีความตระหนักและรับรู้การกระทําของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน     
47  มีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี  
48  ยอมฟ๎งความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

4. องค์ประกอบหลักที่ 4 การตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
4.1 องค์ประกอบย่อยท่ี 1 ระบุเป้าหมาย (Purpose ) 
49 สามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ได้อย่างชัดเจน 
50 สามารถกําหนดเปูาหมายการทํางานที่เป็นจริงได้            

 51 สามารถเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ    
4.2 องค์ประกอบย่อยท่ี 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
52 สามารถนําความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ 
53 สามารถสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความกระตือรือร้น 
54 ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกร่วม   
55 สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลความคิดเห็น  

     56 ใช้วิธีการสํารวจ วิจัย การทําสถิติ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัด
สรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20 % (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

X  
=/> 
3.00 

 
S.D. 

C.V. 
=/< 
20% 

4.3 องค์ประกอบย่อยท่ี 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57 มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง   
58 ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง   

     59 มีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟ๎งข้อมูลที่หลากหลาย 
60 คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ร่วมงานทุกฝุาย   
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หมายเหตุ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.23 – 0.74 ซ่ึงแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 

จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ย และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง   ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ ความ
ตระหนักทางอารมณ์   มีการประเมินตนเองและรู้ข้อจํากัดของตนเอง   มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้   มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.07  -  4.72 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.61  -  18.26 

องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มีเปูาหมาย 
มีทัศนคติเชิงบวก ความภักดีต่องานและมีความกระตือรือร้น มีตัวบ่งชี้รวม 20 ตัวบ่งชี้   มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.01  -  4.64 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34 -  17.35 

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

องค์ประกอบหลักตัดสินใจที่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ ระบุเปูาหมาย 
จัดระเบียบความคิด และตระหนักถึงอคติ มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24 -  4.51 และ
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.71  -  16.68 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ทําให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดล
สมมุติฐานที่ประกอบด้วย 60 ตัวบ่งชี้จาก 14 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มี
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ลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor 
Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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SA1 
SA2 
SA3 
SA4 
SA5 
SA6 
SA7 
SA8 
SA9 
SA10 
SA11 
SA12 
CM13 
CM14 
CM15 
CM16 
CM17 
CM18 
CM19 
CM20 
CM21 
CM22 
CM23 
CM24 
CM25 
CM26 
CM27 
CM28 
CM29 
CM30 
CM31 
CM32 
CP33 
CP34 
CP35 
CP36 
CP37 
CP38 
CP39 
CP40 
CP41 
CP42 
CP43 
CP44 
CP45 
CP46 
CP47 
CP48 
GD49 
GD50 
GD51 
GD52 
GD53 
GD54 
GD55 
GD56 

GD57 

GD58 

GD59 

GD60 

SEA1 

SEA2 

SEA3 

CMT1 

CMT2 

CMT3 

CMT4 

CPS1 

CPS2 

CPS3 

CPS4 

GDC1 

GDC2 

GDC3 

SEA 

CMT 

CPS 

GDC 

MFD 

ภาพที่  4.1  โมเดลสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้  เนื่องจากมีข้อจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis)เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียงกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts&Moustaki, 2011) 

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพ่ือนํามาสร้างสเกลองค์ประกอบสําหรับนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis)ต่อไป แต่เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 14 องค์ประกอบย่อยและ 60 ตัวบ่งชี้ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์
โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 

 (1)  องคป์ระกอบหลักตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
มีตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 

 (2)   องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น  (Commitment)    มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ         
มีตัวบ่งชี้  20  ตัวบ่งชี้ 

 (3)   องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ   
มีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 

 (4)    องค์ประกอบหลักการตัดสินใจที่ดี  (Good Decision) มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
มีตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 

ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวัด   (Measurement   model) 
เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 4.2 – 4.5 ดังต่อไปนี้ 
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SA1 

 
SA2 

 
SA3 

 
SA4 

 
SA5 

 
SA6 

 
SA7 

 
SA8 

 
SA9 

 
SA10 

 
SA11 

 
SA12 

 

ภาพที่ 4.2 โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง  (Self-Awareness) 

 

 

SEA1 

SEA2 

SEA3 
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CM15 

ภาพที่ 4.3 โมเดลการวัดของมีความมุ่งมั่น (Commitment) 

CM14 

CM13 

CM16 

CM18 

CM17 

CM20 

CM19 

CM21 

CM23 

CM22 

CM25 

CM24 

CM26 

CM28 

CM27 

CM30 

CM29 

CM31 

CM32 

CMT1 

CMT2 

CMT3 

CMT4 
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CP33 
 

CP34 
 

CP35 
 

CP36 
 

CP37 
 

CP38 
 

CP39 
 

CP40 
 

CP41 
 

CP42 
 

CP43 
 

CP44 
 

CP45 
 

CP46 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 โมเดลการวัดของมคีวามเห็นอกเห็นใจ (Compassion) 

CPS1 

CPS2 

CPS3 

CP47 

CP48 

CPS4 
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 GD58 

 
GD59 

 
GD60 

 

ภาพที่ 4.5  โมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี  (Good Decision) 

    

GDC1 

GDC2 

GDC3 
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ก่อนทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ต่างๆ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบว่า  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่า
ไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนําเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 

นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of 
Sphericityและค่าความน่าจะเป็น(probability)ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 
2010) และวิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล(Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ว่ามีจํานวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ที่Cerny& Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจํานวนตัวอย่างมีมาก
พอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจํานวนน้อยเกินไปไม่
เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จําแนกเป็นรายโมเดล ดังแสดงใน
ตารางที่ 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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ตารางท่ี 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) 
 

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

              จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัว
บ่งชี้ ในโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
(SA12) และสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน  (SA2)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.789 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ การเข้าใจอารมณ์  พฤติกรรม  และความต้องการของตนเอง 
(SA9) และการรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทํางาน (SA3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.006 

 

 

 
 

Correlation Matrix 

ตัวบ่งชี ้ SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA10 SA11 SA12 

SA1 1.000            

SA2 .507** 1.000           

SA3 .253** .478** 1.000          

SA4 .145** .317** .490** 1.000         

SA5 .008** .061** .082** .164** 1.000        

SA6 .239** .529** .257** .300** .095** 1.000       

SA7 .258** .534** .304** .297** .106** .799** 1.000      

SA8 .086** .091** .067** .160** .143** .476** .428** 1.000     

SA9 .034** .069** .006** .047** .174** .357** .323** .632** 1.000    

SA10 .091** .332** .113** .119** .241** .133** .112** .089** .171** 1.000   

SA11 .390** .458** .295** .147** .082** .335** .344** .064** .029** .101** 1.000  

SA12 .312** .789** .394** .312** .017** .591** .568** .109** .043** .297** .611** 1.000 
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หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01, * หมายถึง  p<0.05 

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จํานวน 20 

ตัวบ่งชี้ ในโมเดลการวัดมีความเชื่อมั่น (CMT) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีความทุ่มเทในการทํางานอย่างสูง(CM31) 

และมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการทํางานที่จะบรรลุเปูาหมาย (CM30) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.866 ตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ สามารถมองเห็นและตระหนักถึง

ความสําคัญของโอกาสที่เข้ามาได้ (CM17) และมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน (CM16) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.003 

ตารางท่ี 4.6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) 
 

Correlation Matrix 

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

CM13 1.000                    

CM14 .551** 1.000                   

CM15 .157** .177** 1.000                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CM32 .312** .261** .092** .035** .030** .110** .033** .145** .052** .033** .170** .111** .202** .040** .025** .149** .240** .552** .444** 1.000 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ(CPS) 

Correlation Matrix 

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

CP33 1.000                

CP34 .118** 1.000               

CP35 .024** .681** 1.000              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จํานวน 16 ตัว

บ่งชี้ ในโมเดลการวัดความเห็นอกเห็นใจ (CPS) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01(p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเห็นมีผล 

ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง (CP48) และมีวิธีพูด วิธีการคิดและการวางแผนที่ดี (CP47) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.871 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ มีความตระหนักและรับรู้การ

กระทําของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน (CP46) และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม  

รู้จักแบ่งป๎น (CP35)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.005 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี(GDC) 

Correlation Matrix 

ตัวบ่งช้ี GD49 GD50 GD51 GD52 GD53 GD54 GD55 GD56 GD57 GD58 GD59 GD60 

GD49 1.000            

GD50 .530** 1.000           

GD51 .126** .142** 1.000          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัว
บ่งชี้ ในโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี (GDC) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01(p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ มีใจที่เปิดกว้างในการรับฟ๎งข้อมูลที่หลากหลาย(GD59)   
และตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง (GD58)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.802 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ ตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง  (GD57) 
และสามารถกําหนดเปูาหมายการทํางานที่เป็นจริงได้ (GD50) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.014 

โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้จากตารางที่ 4.5 - 
4.8 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< 
.01) และ .05 (p< .05) ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืนๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ Baertlett
และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
for Sampling Adequacy) จําแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง โมเดลการวัดมีความ
มุ่งม่ัน โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจและโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี ปรากฏผลในตารางที่ 4.9 
 

137 
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ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติ Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแต่ละโมเดลการวัด 

โมเดล 
Baertlett test 
of Sphericity 

P 
Kaiser-Mayer-Olkin(KMO)  

Test for Sampling Adequacy 
ตระหนักในตนเอง 3373.665 .000 .904 
มีความมุ่งมั่น 9816.632 .000 .942 
มีความเห็นอกเห็นใจ 6969.888 .000 .933 
ตัดสินใจที่ดี 4789.530 .000 .933 

 

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อนนําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 3373.665, 
9816.632, 6969.888, 4789.530 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าอยู่ระหว่าง .904 - .942 แสดงว่าจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป  สําหรับผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จํานวน 60 ตัว
บ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1)  โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง 
       ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) แสดงใน

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบของ
ตระหนักในตนเอง แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้างโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง แสดงในภาพที่ 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของตระหนักในตนเอง (SEA) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 
สัมประสิทธิ์

คะแนน
องค์ประกอบ(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 
SEA1 SA1 

SA2 
SA3 
SA4 

0.74 
0.84 
1.09 
1.00 

0.55 
0.56 
0.63 

- 

13.60** 
15.13** 
17.42** 

- 

0.05 
0.11 
0.15 
0.23 

0.33 
0.42 
0.55 
0.60 

0.23 
0.21 
0.21 
0.14 

SEA2 SA5 
SA6 
SA7 
SA8 

0.91 
0.92 
0.90 
1.00 

  
0.65 
0.63 
0.60 

14.06** 
14.71** 
15.02** 

- 

0.21 
 0.17 
0.11 
0.25 

0.53 
0.53 
0.48 
0.56 

0.17 
0.20 

- 
0.17 
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องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 
สัมประสิทธิ์

คะแนน
องค์ประกอบ(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 
SEA3 SA9 

SA10 
SA11 
SA12 

0.94 
1.08 
0.94 
1.00 

  -
0.56 
0.68 
0.06 

- 

16.78** 
16.05** 
13.86** 

- 

0.18 
0.13 
0.12 
0.16 

0.54 
0.54 
0.43 
0.51 

0.13 
0.17 
0.21 
0.16 

CMIN/DF =1.797, RMSEA = 0.036, GFI = 0.984, AGFI = 0.963, CFI = 0.992, NFI = 0.982 

**P < .01 

ตารางท่ี 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบตระหนักในตนเอง 
 

องค์ประกอบย่อย SEA1 SEA2 SEA3 
SEA1 
SEA2 
SEA3 

        1.000 
.838** 
.824** 

 
        1.000 

.833** 

 
 

1.000 

** P < .01 

 จากตารางที่ 4.10 – 4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดของตระหนักในตนเองได้ดังภาพที่ 4.6 
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        ภาพที่ 4.6 การสร้างโมเดลการวัดของ ตระหนักในตนเอง 
 

จากตารางที่ 4.10, 4.11 และภาพที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด
ของตระหนักในตนเอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.797 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.036 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว 
(Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.963 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: 
NFI) เท่ากับ 0.982 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.6 พบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.75 - 1.10 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.30 และ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ SA1-SA4 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยความตระหนักทาง
อารมณ์ (SEA1) ตัวบ่งชี้ SA5 - SA8 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีการประเมินตนเอง (SEA2) 
และตัวบ่งชี้ SA9 - SA12 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยรู้ข้อจํากัดในตนเอง (SEA3) นอกจากจะ
พิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย 
(R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานอง
เดียวกัน 

จากตารางที่  4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของตระหนักในตนเอง                 
มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.824 - 0.838 
และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืน
ในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้ นําอุดมสติสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา     สําหรับโมเดลการวัดของตระหนักในตนเองได้สเกลองค์ประกอบ   3   ตัว 
ดังสมการ 

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

(2)  โมเดลการวัดของมีความมุ่งม่ัน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) แสดงในตารางที่ 4.12 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในองค์ประกอบของมีความมุ่งมั่น 
แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลการวัดตระหนักในตนเอง แสดงในภาพที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

CMT1 CM13 
CM14 
CM15 
CM16 

0.50 
0.40 
0.98 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 

- 

12.09** 
9.62** 
24.31** 

- 

0.01 
0.01 
0.10 
0.10 

0.22 
0.16 
0.67 
0.63 

0.23 
0.23 
0.12 
0.15 

CMT2 CM17 
CM18 
CM19 
CM20 
CM21 

1.25 
1.07 
0.85 
0.87 
1.00 

- 
0.05 
0.04 
0.04 

- 
18.97** 
21.03** 
21.17** 

- 

0.05 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 

0.63 
0.69 
0.52 
0.50 
0.59 

0.17 
0.12 
0.15 
0.17 
0.15 

CMT3 CM22 
CM23 
CM24 
CM25 
CM26 
CM27 

1.02 
1.04 
1.06 
1.10 
1.05 
1.00 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

- 

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

- 

0.24 
0.09 
0.04 
0.03 
0.05 
0.10 

0.66 
0.63 
0.60 
0.60 
0.61 
0.55 

0.14 
0.17 
0.20 
0.21 
0.19 
0.22 

CMT4 CM28 
CM29 
CM30 
CM31 
CM32 

0.95 
0.95 
0.89 
0.95 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.03 

- 

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

- 

0.22 
0.26 
0.19 
0.14 
0.18 

0.61 
0.75 
0.64 
0.66 
0.61 

0.19 
0.10 
0.15 
0.15 
0.21 

CMIN/DF =1.909, RMSEA = 0.039, GFI = 0.971, AGFI = 0.937, CFI = 0.991, NFI = 0.981 

**P < .01 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความมุ่งมั่น (CMT) 
 

องค์ประกอบย่อย CMT1 CMT2 CMT3 CTM4 
CMT1 
CMT2 
CMT3 
CMT4 

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

 
    1.000 

.901** 

.882** 

 
 

    1.000 
.886** 

 

 

    1.000 

          ** P < .01 

 
 จากตารางที่ 4.12 – 4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความมุ่งมั่น (CMT) ได้ดังภาพที่ 4.7 

 
        ภาพที่ 4.7 การสร้างโมเดลการวัดของ มีความมุ่งม่ัน 
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จากตารางที่ 4.12, 4.13 และภาพท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมี
ความมุ่งมั่น (CMT) พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.909 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.039 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.971 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness- 
of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) 
เท่ากับ 0.991 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.981 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.7 พบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 20  ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.37 - 1.09 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 0.30 และ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CM13 – CM16 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีเปูาหมาย 
(CMT1) ตัวบ่งชี้ CM17 – CM21 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีทัศนคติเชิงบวก (CMT2) และตัว
บ่งชี้ CM22 – CM27 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยความภักดีต่องาน (CMT3) และ ตัวบ่งชี้ CM28 
– CM32  เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีความกระตือรือร้น (CMT4) นอกจากจะพิจารณาค่า
น้ําหนักองค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีความมุ่งมั่น (CMT)             
มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.761 - 0.886 
และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืน
ในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) = (0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3 = (CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27) = (0.24+0.09+0.04+0.03+0.15+0.10)=0.60 
CMT4 = (CM28+CM29+CM30+CM31+CM32)= (0.22+0.26+0.19+0.14+0.18)= 0.89 

 (3)  โมเดลการวัดของมีความเห็นอกเห็นใจ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) แสดงในตาราง

ที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในองค์ประกอบของมีความ
มุ่งม่ัน แสดงในตารางที่ 4.15 และการสร้างโมเดลการวัดความเห็นอกเห็นใจ แสดงในภาพที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

CPS1 CP33 
CP34 
CP35 
CP36 

1.27 
0.10 
0.32 
1.00 

0.77 
0.18 
0.19 

- 

4.58** 
0.56** 
1.71** 

- 

0.23 
0.08 
0.03 
0.06 

0.37 
0.01 
0.01 
0.12 

0.10 
0.31 
0.30 
0.28 

CPS2 CP37 
CP38 
CP39 
CP40 

2.81 
4.01 
1.24 
1.00 

0.46 
0.71 
0.19 

- 

6.09** 
5.64** 
6.54** 

- 

0.02 
 0.77 
0.08 
0.02 

0.57 
1.05 
0.15 
0.09 

0.17 
0.26 
0.25 
0.27 

CPS3 CP41 
CP42 
CP43 
CP44 

0.48 
3.05 
4.99 
1.00 

0.15 
0.40 
0.74 

- 

3.07** 
7.59** 
6.67** 

- 

0.02 
0.09 
0.34 
0.09 

0.01 
0.87 
0.87 
0.12 

0.30 
0.21 
0.09 
0.28 

CPS4 CP45 
CP46 
CP47 
CP48 

0.10 
0.16 
0.79 
1.00 

0.03 
0.02 
0.38 

- 

- 
20.85** 
8.05** 
3.09** 

0.01 
0.07 
0.57 
0.47 

0.12 
0.12 
0.87 
0.87 

0.31 
0.06 
0.03 
0.05 

CMIN/DF =2.452, RMSEA = 0.049, GFI = 0.973, AGFI = 0.937, CFI = 0.979, NFI = 0.966 

**P < .01 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร   4  ตัวแปรในองค์ประกอบมีความเห็นอก
เห็นใจ (CPS) 

องค์ประกอบย่อย CPS1 CPS2 CPS3 CPS4 
CPS1 
CPS2 
CPS3 
CPS4 

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

 
     1.000 

.609** 

.230** 

 
 

      1.000 
.319** 

 

 

     1.000 

** P < .01 

 จากตารางที่ 4.14 – 4.15 สร้างโมเดลการวัดของมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ได้ดังภาพที่ 4.8 

 
ภาพที่ 4.8 การสร้างโมเดลการวัดของ มีความเห็นอกเห็นใจ 
 
จากตารางที่ 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของ

มีความเห็นอกเห็นใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ  2.452 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.049 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
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(Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.973 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness- 
of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) 
เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.966 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.8 พบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 16 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77 - 1.43 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.30 และ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ CP33-CP36 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยความมีน้ําใจ 
(CPS1)  ตัวบ่งชี้   CP37- CP40 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยความเอ้ืออาทร (CPS2) ตัวบ่งชี้ 
CP41 – CP44 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีเมตตา (CPS3) และตัวบ่งชี้ CP45 – CP48 เป็นตัว
บ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยมีสติ (CPS4) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถ
พิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีความเห็นอกเห็นใจมี
ความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.230- 0.609 
และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืน
ในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

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

        CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) = (0.13+0.12+0.11-0.16+0.06) = 0.58 

(4)  โมเดลการวัดของการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี  (GDC) แสดงในตารางที่ 

4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบของการ
ตัดสินใจที่ดี แสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี(Good decision) แสดงในภาพ
ที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการตัดสินใจที่ดี (GDC)  
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

GDC1 GD49 
GD50 
GD51 

8.26 
6.79 
1.00 

4.81 
4.65 

- 

1.71** 
1.46** 

- 

0.06 
0.02 
0.09 

0.05 
0.41 
0.66 

0.07 
0.14 
0.43 

GDC2 GD52 
GD53 
GD54 
GD55 
GD56 

0.03 
0.61 
0.49 
1.35 
1.00 

0.03 
0.14 
0.52 
0.29 

- 

0.89** 
4.27** 

- 
- 
- 

0.05 
0.23 
0.15 
0.71 
0.16 

0.51 
0.95 
0.14 
0.22 
0.01 

0.44 
0.33 
0.36 
0.02 
0.23 

GDC3 GD57 
GD58 
GD59 
GD60 

1.00 
4.26 
4.41 
0.98 

0.54 
2.03 
1.84 

- 

- 
2.31** 
2.17** 
1.80** 

0.05 
0.14 
0.05 
0.12 

0.17 
0.75 
0.84 
0.03 

0.52 
0.07 
0.11 
0.09 

CMIN/DF =2.430, RMSEA = 0.048, GFI = 0.984, AGFI = 0.951, CFI = 0.987, NFI = 0.978 

**P < .01 

ตารางท่ี 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบการตัดสินใจที่ดี
(GDC) 
 

องค์ประกอบย่อย GDC1 GDC2 GDC3 
GDC1 
GDC2 
GDC3 

        1.000 
.124** 
.154** 

 
        1.000 

.177** 

 
 

1.000 

** P < .01 

 
              จากตารางที่ 4.16 – 4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดของการตัดสินใจที่ดี (GDC) ได้ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 การสร้างโมเดลการวัดของ การตัดสินใจที่ดี 

 
จากตารางที่ 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของ

การตัดสินใจที่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.430 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.048 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness- 
of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.951ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) 
เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.978 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.9 พบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.23 - 4.46 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนด คือ 0.30 และ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ GD49 – GD51 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยระบุเปูาหมาย 
(GDC1) ตัวบ่งชี้ GD52 – GD56 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยจัดระเบียบความคิด (GDC2) และตัว
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บ่งชี้ GD57 – GD60 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบย่อยตระหนักถึงอคติ (GDC3) นอกจากจะพิจารณา
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และ
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของการตัดสินใจที่ดีมีความสัมพันธ์
กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของ
องค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.124 - 0.177 และตัว
บ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดล 
ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างสเกล
องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติ สําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

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

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ไว้ คือ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยสําคัญทาง
สถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบภาวะผู้นําอุดมสติและผลการ
วิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจํานวน 14 ตัว ได้ดังสมการ 

SEA1 = (SA1+SA2+SA3+SA4) = (0.05+0.11+0.15+0.23) = 0.54 
SEA2 = (SA5+SA6+SA7+SA8) = (0.21-0.17+0.11+0.25) = 0.74 
SEA3 = (SA9+SA10+SA11+SA12) = (0.18+0.13+0.12-0.16) = 0.59 
CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) =(0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3=(CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27)=(0.24+0.09+0.04-0.03+0.15+0.10)=0.60 
CMT4=(CM28+CM29+CM30+CM31+CM32)=(0.22+0.26+0.19+0.14+0.18)= 0.89  
CPS1 = (CP33+CP34+CP35+CP36) =(0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
CPS2 = (CP37+CP38+CP39+CP40)=(0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
CPS3 = (CP41+CP42+CP43+CP44) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
GDC1 = (GD49+GD50+GD51) =(0.06+0.02+0.09) = 0.17 
GDC2 = (GD52+GD53+GD54+GD55+GD56)=(0.05-0.23+0.15+0.71+0.16) = 1.82 
GDC3 = (GD57+GD58+GD59+GD60) =(0.05+0.14+0.05-0.12)=1.79 
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2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) จากองค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ ซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้น 14 ตัว
ดังกล่าวข้างบน  และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตระหนักในตนเอง (SEA) มีความมุ่งมั่น (CMT) 
มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) และการตัดสินใจที่ดี (GDC) ดังแสดงโมเดลเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสองในภาพที่ 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสเกล
องค์ประกอบย่อยทั้ง 12 ตัว เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอยย่อยที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัว

SEA 

CPS 

GDC 

SAE1 

SAE2 

SAE3 

CMT3 

CMT4 

CPS1 

CPS2 

CPS3 

CPS4 

GDC1 

GDC2 

GDC3 

MFD 

CMT 

CMT1 

CMT2 
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แปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะนําเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericityและค่าความน่าจะ
เป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาที่การมี
นัยสําคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, &Carlson, 2010) และค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy)
เพ่ือพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามีจํานวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่  Cerny& 
Kaiser (1977) ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจํานวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมที่
จะวิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจํานวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

ตารางท่ี 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อย 14 ตัว 

Correlation Matrix 

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

SEA1 1.000              

SEA2 .435** 1.000             

SEA3 .314** .574** 1.000            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :** หมายถึง  p<0.01  
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าองค์ประกอบย่อยทั้ง 
14 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยองค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ รู้ข้อจํากัดในตนเอง (SEA3) และมีการประเมินตนเอง (SEA2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .574 ส่วนองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ จัดระเบียบความคิด(GDC2) 
และความมีน้ําใจ (CPS1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .005 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ 
Baertlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy)ผลการวิเคราะห์ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.19 

ตารางที่ 4.19 ค่าสถิติ Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์ - ออลคิล 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

โมเดล 
Baertlett test 
of Sphericity 

p 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling 
Adequacy 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ 1652.855 .000 0.769 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 1652.855 
ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของ
ตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ 0.769 แสดงว่า จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ต่อไป  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOS เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นําอุดมสติดังแสดงในตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอดุมสติ 

** P < .01 

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยตระหนักในตนเอง (SEA) 

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

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

องค์ประกอบย่อยมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
CPS1 1.00 - - 0.35 0.68 2.33 
CPS2 0.73 0.03 24.57** 0.24 0.69 1.21 
CPS3 1.04 0.04 26.07** 0.46 0.77 1.62 
CPS4 1.00 - 3.09** 0.47 0.87 0.05 

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

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

CMIN/DF =2.463, RMSEA = 0.049, GFI = 0.965, AGFI = 0.941, CFI = 0.942, NFI = 0.908 
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จากตารางที่ 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นําอุดมสติได้ดังภาพที่ 4.11 

 

ภาพที่ 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ 

จากตารางที่ 4.20 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําอุดมสติพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.463 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root mean square error of approximation: RMSEA)  เท่ากับ0.049 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.965 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness - 
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of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.941 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ(Comparative fit index: CFI) 
เท่ากับ 0.942 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.908 

 สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.20 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84 –1.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีความมุ่งมั่น (CMT) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.70 มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.59  ตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และตระหนักในตนเอง  (SEA)     มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.84 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดจากองค์ประกอบของเป็น
ผู้ที่มีความมุ่งมั่น  มีความเห็นอกเห็นใจ ตัดสินใจที่ดี และตระหนักในตนเอง ตามลําดับ 

 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง   จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้นําค่าน้ําหนักองค์ประกอบสําหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติทั้ง   4    องค์ประกอบ 
มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสองค่านี้ให้
ความหมายในทํานองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์,2545) ดังสมการ 

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

4.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือผลการ
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า factor loading ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 
สําหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.3 สําหรับองค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งชี้ (Tacq,1997) รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ 

 องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้นําอุดมสติ 
(FMD) 

ตระหนักในตนเอง 
(SEA) 

 
0.84 

ความตระหนัก ทางอารมณ์  
(SEA1) 

1.29 

SA1 0.74 
SA2 0.84 
SA3 1.09 
SA4 1.00 

มีการประเมินตนเอง 
(SEA2) 

1.95 

SA5 0.91 
SA6 0.92 
SA7 0.90 
SA8 1.00 

รู้ข้อจํากัดในตนเอง (SEA3) 1.00 

SA9 0.94 
SA10 1.08 
SA11 0.90 
SA12 1.00 

มีความมุ่งมั่น (CMT) 1.70 

มีเปูาหมาย(CMT1) 0.56 

CM13 0.50 
CM14 0.40 
CM15 0.98 
CM16 1.00 

มีทัศนคติเชิงบวก(CMT2) 0.31 

CM17 1.25 
CM18 1.07 
CM19 0.85 
CM20 0.87 
CM21 1.00 

ความภักดีต่องาน(CMT3) 0.40 

CM22 1.02 
CM23 1.04 
CM24 1.06 
CM25 1.10 
CM26 1.05 
CM27 1.00 
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ตารางท่ี 4.21  น้ําหนักองค์ประกอบ(Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

 องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

 มีความมุ่งมั่น (CMT)  มีความกระตือรือร้น(CMT4) 1.00 

CM28 0.95 

CM29 0.95 

CM30 0.89 
CM31 0.95 
CM32 1.00 

ภาวะผู้นําอุดมสติ 
(MFD) 

มีความเห็นอกเห็นใจ
(CPS) 

1.59 

ความมีน้ําใจ(CPS1) 1.00 

CP33 1.27 
CP34 0.31 
CP35 0.32 
CP36 1.00 

ความเอ้ืออาทร(CPS2) 0.63 

CP37 2.81 
CP38 4.01 
CP39 1.24 
CP40 1.00 

มีเมตตา (CPS3) 0.51 

CP41 0.48 
CP42 3.05 
CP43 4.99 
CP44 1.00 

มีสติ (CPS4) 1.00 

CP45 0.41 

CP46 0.56 
CP47 0.79 
CP48 1.00 

ตัดสินใจที่ดี (GDC) 1.00 

ระบุเปูาหมาย(GDC1) 0.76 
GD49 8.26 
GD50 6.79 
GD51 1.00 

จัดระเบียบความคิด 
(GDC2) 

0.66 

GD52 0.30 
GD53 0.61 
GD54 0.49 
GD55 1.35 
GD56 1.00 
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ตารางท่ี 4.21  น้ําหนักองค์ประกอบ(Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

 องค์ประกอบหลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้นําอุดมสติ 
(MFD) 

ตัดสินใจที่ดี (GDC)  ตระหนักถึงอคติ(GDC3) 1.00 

GD57 1.00 
GD58 4.26 
GD59 4.41 
GD60 0.98 

หมายเหตุ  การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ใช้ข้อมูลดิบ  จึงมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเกิน  1 

จากตารางที่ 4.21 พบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 
องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.84 – 1.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับ
จากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความมุ่งมั่น (CMT) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.70 มี
ความเห็นอกเห็นใจ (CPS) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.59 ตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และตระหนักในตนเอง (SEA) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละองค์ประกอบหลักดังนี้ 

1)  องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (SEA) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 1.95 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกค่าเรียงลําดับจากค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการประเมินตนเอง (SEA2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.95 
ตระหนักทางด้านอารมณ์ (SEA1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.29 และรู้ข้อจํากัดในตนเอง (SEA3) มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

2)  องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น (CMT) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ําหนักองค์ประกอบ
ย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.31 – 1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความกระตือรือร้น (CMT4) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 มี
เปูาหมาย (CMT1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.56 ความภักดีต่องาน (CMT3) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.43 และมีทัศนคติเชิงบวก มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.31 

3) องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.51 – 1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจาก
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความมีน้ําใจ (CPS1)และมีสติ(CPS4) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.00 ความเอ้ืออาทร (CPS2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 และมีเมตตา (CPS3) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.51 

4) องค์ประกอบหลักตัดสินใจที่ดี (GDC) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ําหนักองค์ประกอบย่อย
มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.66 -1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนัก
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องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ตระหนักถึงอคติ (GDC3) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ระบุเปูาหมาย 
(GDC1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 และ จัดระเบียบความคิด (GDC2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.66 

  จากตารางที่ 4.21 ยังพบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดับตัวบ่งชี้ของ
ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 60 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.30 – 8.26 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ท่านสามารถ
ระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้อย่างชัดเจน (GD49) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 8.26 ตัวบ่งชี้ที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถนําความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ (GD52) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.30  

โดยสรุป  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 โมเดลการวัด 
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้นําอุดมสติ แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาจากทฤษฎี
และงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้โดยมีค่าสถิติที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 4.22 

ตารางท่ี 4.22 ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัด 4 โมเดลและ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดของภาวะผู้นําอุดมสติ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 

โมเดลการวัด 

CMIN 
เกณฑ์ 1-
3 หรือ

น้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑ์ต่ า
กว่า0.05 

GFI 
เกณฑ์ 
0.90-
1.00 

AGFI 
เกณฑ์ 

0.90-1.00 

CFI 
เกณฑ์ 

0.90-1.00 

NFI 
เกณฑ์ 

0.90-1.00 

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

 

 รวมทั้งผลจากการตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้เช่นกัน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลที่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ และแสดงให้เห็นว่าโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่างๆ ได้ เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทสังคมไทย ที่สามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปใน
อนาคต (2) สามารถนําไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural equation modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and development) หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถ
ในการย่อข้อมูล (Data reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล 
เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทําให้องค์กรสามารถนําไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการดําเนินงานของ
องค์กรได้และมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ระดับประเทศ หรือใน
หน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้นําเชิงบันดาลใจสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือกําหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับป๎ญหา   
(5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล 
(Evaluation) การดําเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการนําโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้  ไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นําอุดมสติให้กับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เพ่ือให้มีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการนําไปใช้   โดยการนําไปใช้ให้คํานึงถึงค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  จากมากไปหาน้อย  ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบ
ย่อย  และตัวบ่งชี้  ในที่นี้จะนําเสนอข้อมูลในระดับองค์ประกอบหลักและในระดับองค์ประกอบย่อย  ดังนี้ 

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

2. การนําไปใช้ในองค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ประกอบด้วย 
2.1  ความมีน้ําใจ (Kindness) 
2.2  มีสติ (Conscious) 
2.3  ความเอ้ืออาทร (Generosity) 
2.4 มีเมตตา (Merciful) 
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3. การนําไปใช้ในองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
3.1 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
3.2  ระบุเปูาหมาย (Purpose) 
3.3  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

4. การนําไปใช้ในองค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบด้วย 
4.1  มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
4.2  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
4.3  รู้ขอ้จํากัดของตนเอง (Self - Limitation) 

 

 
 
 
ภาพที่ 4.12 กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพ่ือการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นํา

อุดมสติให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) สร้างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical definition) ซึ่งเป็นนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปร
ย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่กําหนดน้ําหนักของตัวแปรย่อยโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล 
2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) 
ตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  

ประชากร (Population) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 30,719 คน (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วย
ตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์ 20:1 ซึ่งจํานวนพารามิเตอร์ที่นับได้จากการรวมตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว ตัว
แปรสังเกตจํานวน 14 ตัว และจํานวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น รวมทั้งหมด 37 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยจํานวน 610 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาด
โรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จําแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อคําถาม 60 ข้อ  

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละเพ่ือให้
ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ที่กําหนด (3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพ่ือพิจารณา
ระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และ 
(5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์
ตรวจสอบโมเดล ดังนี้ (1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1 – 3   
(2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) มีค่าต่ํากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit 
index: NFI) มีค่าตั้งแต ่0.90-1.00 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 610 คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จํานวน   506 คน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และ เพศหญิง จํานวน   104 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 

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

เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 62.13 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี   จํานวน  222  คน   คิดเป็นร้อยละ  36.39 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน  9  คน   
คิดเป็นร้อยละ 1.48 ตามลําดับ 

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

5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จํานวน 60 ตัว 

เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้  

องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ ความ
ตระหนักทางอารมณ์ มีการประเมินตนเองและรู้ข้อจํากัดของตนเอง มีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.07- 4.72   และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.61 – 18.26 

องค์ประกอบหลักมีความมุ่งม่ัน ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ มีเปูาหมาย 
มีทัศนคติเชิงบวก ความภักดีต่องานและมีความกระตือรือร้น มีตัวบ่งชี้รวม 20 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.01 – 4.64  และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34 - 17.35 

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

องค์ประกอบหลักตัดสินใจที่ดี    ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  3  องค์ประกอบ   คือ     
ระบุเปูาหมาย   จัดระเบียบความคิด   และตระหนักถึงอคติ   มีตัวบ่งชี้รวม  12  ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
4.21 – 4.51  และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.71 – 16.68 

โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด 60 ตัวบ่งชี้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01 - 4.72 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 10.34 – 18.26  ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม 
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สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% 
 

5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square: 
CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1 – 3 (2) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean 
square error of approximation: RMSEA) มีค่าต่ํากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness-of-fit index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว Adjusted goodness- of - fit 
index: AGFI (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: NFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามลําดับ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการวัดที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

- โมเดลการวัดของตระหนักในตนเอง (SEA) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.006 – 0.789 

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

- โมเดลการวัดของมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.005 – 0.871 

- โมเดลการวัดของตัดสินใจที่ดี (GDC) พบว่า ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.014 – 0.802 

โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้นมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 

2. ค่าสถิติของ Bartlett เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ของ Baertlett และค่าดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) พบว่า เมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า
Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 3373.665, 9816.632, 6969.888, 4789.530 ตามลําดับ ซึ่งมีค่า
ความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01)  

3. ค่าสถิติ Kaiser-Mayer-OlkinMeasurers of Sampling Adequacy: KMO) เพ่ือวัดความ
เพียงพอของตัวอย่างจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ ตระหนักใน

ตระหนักในตนเอง   (Self-Awareness) 
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ตนเอง (SEA) มีความมุ่งมั่น (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ตัดสินใจที่ดี (GDC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 
.904 - .942 แสดงให้เห็นว่า จํานวนตัวอย่างที่ใช้มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (first order confirmatory factor analysis) 
เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ ตระหนักในตนเอง (SEA) มี
ความมุ่งม่ัน (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ตัดสินใจที่ดี (GDC) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

- โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง (SEA) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.797 ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.036 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับแล้ว (Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.963 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ1.909 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.039 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.971 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว 
(Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.991และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: 
NFI) เท่ากับ 0.981 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ2.452 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.049 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.973 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับ
แล้ว (Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.937 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: 
NFI) เท่ากับ 0.966 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกค่า 

- โมเดลการวัดของการตัดสินใจที่ดี พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ2.430 ค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.048ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับ
แล้ว (Adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.951ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (Normed fit index: 
NFI) เท่ากับ 0.978 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกค่า 
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ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 
ตระหนักในตนเอง  (SEA) มีความมุ่งมั่น (CMT) มีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ตัดสินใจที่ดี (GDC) เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถนํามาสร้างสเกลองค์ประกอบได้จํานวน 14 ตัว ดังสมการ 

SEA1 = (SA1+SA2+SA3+SA4) = (0.05+0.11+0.15+0.23) = 0.54 
SEA2 = (SA5+(SA6+SA7+SA8) = (0.21-0.17+0.11+0.25) = 0.74 
SEA3 = (SA9+SA10+SA11+SA12) = (0.18+0.13+0.12-0.16) = 0.59 
CMT1 = (CM13+CM14+CM15+CM16) = (0.01+0.01+0.10+0.10) = 0.22 
CMT2 = (CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) =(0.05-0.06+0.05+0.05+0.05) = 0.21 
CMT3=(CM22+CM23+CM24+CM25+CM26+CM27)=(0.24+0.09+0.04-0.03+0.15+0.10)=0.60 
CMT4=(CM28+CM29+CM30+CM31+CM32)=(0.22+0.26+0.19+0.14+0.18)= 0.89  
CPS1 = (CP33+CP34+CP35+CP36) =(0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
CPS2 = (CP37+CP38+CP39+CP40)=(0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
CPS3 = (CP41+CP42+CP43+CP44) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
CPS4 = (CP45+CP46+CP47+CP48) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
GDC1  = (GD49+GD50+GD51) =(0.06+0.02+0.09) = 0.17 
GDC2  = (GD52+GD53+GD54+GD55+GD56)=(0.05-0.23+0.15+0.71+0.16) = 1.82 
GDC3  = (GD57+GD58+GD59+GD60) =(0.05+0.14+0.05-0.12)=1.79 

5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory factor 
analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่จะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้นํา อุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัดตระหนักในตนเอง 
(SEA) มี 3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการการวัดของมีความมุ่งมั่น (CMT) มี 4 องค์ประกอบย่อย โมเดลการ
การวัดมีความเห็นอกเห็นใจ   (CPS)  มี   4   องค์ประกอบย่อย   และโมเดลการการวัดตัดสินใจที่ดี   (GDC)  
มี 3 องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นโมเดลการวัดของภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดลการวัด
พบว่า   องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับสองต่อไป    ดังนี้ 
(1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 14 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .005 - 574 (2) ค่าสถิติ
ของ Baertlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 1685.855 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อย
กว่า .01 (p< .01) และ (3) ค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy: KMO) มีค่า
เท่ากับ .769 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.167 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root mean square error of approximation: 
RMSEA)  เท่ากับ0.044 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.968 ค่า
ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness - of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.949 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ(Comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.950 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (Normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.913 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกค่าและจากการ
ตรวจสอบ   พบว่า  ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง  4  องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 
0.84– 1.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เมื่อนํามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา
ทางการศึกษาสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมาย
ในทํานองเดียวกันได้ ดังสมการ  

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

5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพ่ือตรวจสอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบ  (Factor Loading) ของ

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 สําหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบย่อยเท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับ
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ผลการวิจัยมีดังนี้ 

5.1.3.1 องค์ประกอบหลักทั้งสี่องค์ประกอบของภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลักทั้ง องค์ประกอบหลักมีค่าเป็น
บวก มีค่าตั้งแต่ 0.84 – 1.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความมุ่งมั่น (CMT) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.70 มีความเห็นอก
เห็นใจ (CPS) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.59 ตัดสินใจที่ดี (GDC) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.00 และตระหนักในตนเอง (SEA) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.84 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading)   ขององค์ประกอบย่อยทั้ง  4  องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าโดยแยกแต่ละองค์ประกอบหลักดังนี้ 

5.1.3.2 องค์ประกอบหลักตระหนักในตนเอง (SEA) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 2.09 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกค่าเรียงลําดับจาก
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีการประเมินตนเอง (SEA2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 2.09 
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ตระหนักทางด้านอารมณ์ (SEA1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.47 และรู้ข้อจํากัดในตนเอง (SEA3) มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ตามลําดับ 

5.1.3.3 องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น (CMT) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.52 – 1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกค่าเรียงลําดับจาก
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความกระตือรือร้น (CMT4) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
มีเปูาหมาย (CMT1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.54 ความภักดีต่องาน (CMT3) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีทัศนคติเชิงบวก มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.52 ตามลําดับ 

5.1.3.4 องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.40 – 1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจาก
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีสติ (CPS4) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ1.00 ความเอ้ืออาทร 
(CPS2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 มีน้ําใจ (CPS1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.50 และมี
เมตตา (CPS3) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40 ตามลําดับ 

5.1.3.5 องค์ประกอบหลักตัดสินใจที่ดี (GDC) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้ําหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.61 -1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ตระหนักถึงอคติ (GDC3) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 ระบุ
เปูาหมาย (GDC1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.67 และจัดระเบียบความคิด (GDC2) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.64 ตามลําดับ 

นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง ทั้ง 60 ตัวบ่งชี้มีค่า
เป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.30 – 8.26 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ สามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้อย่างชัดเจน (GD49) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 8.26 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ สามารถนําความคิดเห็นมาจัดการ
อย่างเป็นระบบ (GD52) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.30 

โดยสรุป ค่าน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวก 
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอดุมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ สามารถใช้วัดตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นําเสนอโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นํา อุดมสติ สําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Model) โดยแสดงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor  Loading)  จากมากไปหาน้อย  แสดงดังภาพที่ 5.1 
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ความตระหนักทาง

อารมณ์ 

มีการประเมินตนเอง 

รู้ข้อจํากดัตัวเอง 

มีเปูาหมาย 

มีทัศนคติเชิงบวก 

ความภักดตี่องาน 

มีความกระตอืรอืรน้ 

ความมีน้ําใจ 

ความเอื้ออาทร 

มีสต ิ

ระบุเปูาหมาย 

จัดระเบียบความคิด 

ตระหนกัถึงอคต ิ

ตัดสินใจที่ดี 

0.84 

1.70 

1.59 

1.00 

0.08 

0.49 

0.09 

1.34 

0.56 

0.82 

0.66 

0.68 

0.90 

0.75 

0.74 

0.82 

0.85 

0.86 

0.69 

0.55 

0.47 

0.62 

มีเมตตา 

0.69 

ตระหนักในตนเอง 

มีความมุ่งมั่น 

ภาวะผู้นําอุดมสต ิ

มีความเห็นอกเห็นใจ 

0.31 

0.40 

1.00 

1.08 

1.00 

0.63 

0.51 

1.00 

0.76

0.66

1.95 

1.29 

1.00 

 

ภาพที่ 5.1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยนี้ มีประเด็นสําหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมุติฐาน

การวิจัย ดังนี้ 
5.2.1 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 

จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวบ่งชี้ 60 ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.01 – 4.72 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายอยู่ระหว่าง 10.34 - 18.26 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว เนื่องจาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% นั้น อาจ
เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ในการวิจัยนี้ เป็นวิธีที่ใช้นิยามเชิง
ประจักษ์ (Empirical definition) ที่มีการกําหนดโมเดลโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ ตาม
ทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องมีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยอย่างหนักแน่น ทําให้ผู้วิจัย
ต้องศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งอย่างเป็นเหตุผลต่อกัน มีการสรุปผลด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ เพ่ือให้การกําหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้มีความ
ถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยที่นํามาอ้างอิง นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงข้อแนะนําที่ว่า การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดี อย่างไร ผลที่
ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง ปิ่นมณี, 2529 อ้างถึงใน วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2558) และข้อแนะนําที่ว่า การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้จะต้องคํานึงถึงความตรง (validity) ของเนื้อหาเป็นสําคัญ 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) นอกจากนั้น ในการวิจัยผู้วิจัยได้คํานึงถึงความมีคุณภาพของการดําเนินการวิจัยตาม
หลักการ Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger and Lee (2000) ทั้งในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการจึงทําให้ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ทั้ง 60 ตัวมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายเป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัวดังกล่าว  นอกจากนั้นใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยยังได้อาศัยหลักธรรมหลายประการที่จะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจ สอนใจ ให้คํานึงถึงคุณภาพ
ของผลงานวิจัยที่ดีด้วยดังรายละเอียดที่กล่าวในบทที่ 1   

ซึ่งผลการวิจัยนี้    สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบโลกาภิวัตน์    สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของ   เรืองยศ   แวดล้อม  (2559) 
และ   เรื่อง ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที่   21  สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ     
กรรณิกา  เรดมอนด์  (2559) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดียวกัน มีหลักการและมีแนวปฏิบัติในการสร้างและ
พัฒนาตัวบ่งชี้แบบเดียวกัน แล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เป็นไปตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัวเช่นเดียวกัน 
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5.2.2 ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งโมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการการวัดของ
ตระหนักในตนเอง (SEA) โมเดลการการวัดมีความมุ่งมั่น (CMT) โมเดลการวัดมีความเห็นอกเห็นใจ (CPS) 
และโมเดลการการวัดตัดสินใจที่ดี (GDC) โมเดลที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง คือ โมเดลการ
วัดของภาวะผู้นําอุดมสติ (MFD) นั้น ผู้วิจัยมีเหตุผลที่นํามาอธิบายใน 2 แง่มุม ดังนี้ 

ในแง่มุมที่มองจากทฤษฏีและงานวิจัยที่นํามาสร้างโมเดล ว่าเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกับการแสดงออกหรือพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย อาจเนื่องจากความเป็นสากล
(universal) ของทฤษฏีและงานวิจัย ที่ไม่ว่าทฤษฎีหรืองานวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นจากแหล่งใดในโลก แต่ได้มีการแผ่
กระจายไปได้ในทุกประเทศ    ตามกระแสความเป็นโลกาภิวัตน์    (globalization)    ตามทัศนะของ 
ธานินทร์     เอ้ืออภิธร (2561 ) ที่กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทําให้เส้นแบ่งระหว่าง
ประเทศบางลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คนสามารถเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศได้อย่างง่ายดาย
มากขึ้น  และทัศนะของ Greedisgood. (2017) ที่กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization)  คือการแพร่กระจาย
ทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้สัมพันธ์หรือรับผลกระทบจากสิ่งไดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางซางมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น และตามทัศนะของ Croucher 
(2004) กล่าวถึงความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ว่า เป็นกระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวม
กลายเป็นสังคมเดี่ยว กระบวนการนี้เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม -วัฒนธรรม 
และการเมือง และทัศนะของ พิศาลเหลืองมีกุล (2557) ที่กล่าวว่า โลกาภิวัตน์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมระดับโลก โดยครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตของ 
ประชาคมโลกทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

จากแง่มุมแรกนี้ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในยุคป๎จจุบันต่างได้รับอิทธิพลจากบริบททางวัฒนธรมและสังคมไทยโดยภาพรวมที่ต่างก็ได้รับอิทธิพลจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความเป็นความเป็นโลกใบเดียวกันหรือความเป็นโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่ง
อิทธิพลนี้ได้รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําอุดมสติด้วยเช่นกัน 

ในแง่มุมย้อนกลับไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตัวเองตาม
กระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งจากการสํานึกในตนเอง และจากนโยบายหรือแนวปฏิบัติจากหน่วยงานต้น
สังกัด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหาร     ซึ่งการ
บริหารให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยหลายป๎จจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง      การบริหารงานการศึกษาในยุค
ป๎จจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   โดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของ
เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ     ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน      ผู้บริหารจะต้องแสดง
บทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ       
ดังทัศนะของเสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ (2540) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลในสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ
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ของผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจึงเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําตรงข้าม ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นําจะ
บริหารงาน โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ตามข้อกําหนดกฎหมายเท่านั้น ภาวะผู้นําเป็นองค์ประกอบสําคัญเป็นตัว
บ่งชี้ความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์กรผู้นําควรมีบทบาทในการเป็นผู้รับรู้ ประสานงานสนับสนุน
อํานวยความสะดวกเพ่ือให้สมาชิกในหน่วยงานได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญที่จะชี้วัดความสําเร็จ และความล้มเหลวของ องค์การ ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัว 
และหน้าที่ หัวคือมันสมอง สติป๎ญญา ความสามารถ หน้าที่คือความมีเสน่ห์ความสวยงามและบุคลิกภาพที่ดี   
และทัศนะของกิตติพันธ์ รุจิรกุล (2539) ที่กล่าวถึง คุณลักษณะสําคัญที่ผู้นําควรจะทําให้มีขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1. การมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง มีความอดทน 2. อารมณ์ 
ผู้นําที่ดีควรมีอารมณ์ดีด้วย สามารถบังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจตนเองได้  3. สติป๎ญญาและคุณภาพทาง
สมองมีไหวพริบ วินิจฉัยป๎ญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 4 . ภูมิหลังทางสังคม และประสบการณ์ ผู้นําที่ดีควรมี
ภูมิหลังที่สะอาด และดังทัศนะของ Sachs (1966) ที่กล่าวถึงลักษณะของผู้นําที่ดีว่าควรมีลักษณะ ดังนี้        
1. จะต้องมีความเข้าใจในตนเอง 2. ยอมรับฟ๎งและเคารพในความคิดเห็นของคนอ่ืน 3. มีความเข้าใจใน
สถานภาพของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี    4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. สามารถนําความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และดังทัศนะของ Weigel (2012) ที่ให้ทรรศนะว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการแก้ป๎ญหาที่ซับซ้อน ถ้าผู้บริหาร
โรงเรียนขาดทักษะภาวะผู้นําก็จะไม่สามารถแก้ไขป๎ญหาของโรงเรียนได้ซึ่งทักษะภาวะผู้นําต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานและบุคคลลากร ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในบริบทของ
โลกยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ Lee (2008) ที่ศึกษาวิจัย พบว่า ทักษะภาวะผู้นําโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน (Team 
building skill) ทักษะด้านความร่วมมือ (Collaboration skill) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
(Critical thinking  and creativity  skill) ทักษะด้านการแก้ป๎ญหา (problem solving skill) ทักษะด้าน
การสื่อสาร (Communication skill) และทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ (Learning innovation  skill) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ejimofor (2007) ทีพ่บว่า การพัฒนาทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ทําให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จ เกิดความเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริหารงานที่สร้าง
ความประทับใจให้กับทีมงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และงานวิจัยของ National Association of secondary School Principals (NASSP) 
(2013) ทีพ่บว่า ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญและส่งผลดีต่อการบริหาร
โรงเรียนให้เกิดผลสําเร็จตามเปูาหมาย ได้แก่ ทักษะการทํางานเป็นทีม (Teamwork skill) ทักษะการ
แก้ป๎ญหา (Problem solving skills) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Critical thinking and 
creativity skill) ทักษะด้านการสื่อสาร  (Communication skill) ทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  
(Learning innovation skill) ทักษะด้านการใช้ดิจิตอล (Digital literacy skills) ทักษะการกําหนดทิศทาง
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องค์กร (setting instructional direction skill)ทักษะการเรียนรู้ได้เร็ว (Sensitivity skill) ทักษะการ
พิจารณาตัดสิน (Adjustment skill) และ ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results orientation skill)  

จากเหตุผลที่อธิบายในแง่มุมที่สอง ว่าการปฏิบัติจริงในบริบททางการศึกษาไทยหรือสังคมไทยมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในระยะเวลาที่ผ่านมาและในป๎จจุบัน ได้ยึดทฤษฏีเป็นแนวทางตามหลักความสัมพันธ์ระหว่าง 
การปฏิบัติกับทฤษฎี ว่าเป็นดั่งสายธารที่เอ้ือต่อกันไม่แยกจากกัน การปฏิบัติต้องคํานึงถึงทฤษฎี ผลงานวิจัย 
และทัศนะของนักวิชาการเป็นแนวทางด้วย ตามทัศนะของวิโรจน์    สารรัตนะ   (2558)   และตามทัศนะของ 
ศิริอร สินธุและ เรณู   พุกบุญมี (2541) ที่กล่าวว่าการสร้างงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้เป็น
กระบวนการที่มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความแข็งแกร่งและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ นําอุดมสติ 
สําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยนี้ จะเป็นโมเดลที่มีประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับสถานศึกษา และระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดสูงขึ้นไป ในการที่จะกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามโมเดลที่ได้จากการวิจัยนี้ 

5.2.3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดอาจเนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่อภิปรายในเรื่อง
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ข้างบนที่ว่า องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย ได้รับ
การศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพ่ือการคัดสรรไว้ในโมเดลอย่าง
คํานึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุกขั้นตอนตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558 ) ที่กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ    และตัวบ่งชี้หรือสาระหลักจะต้องคํานึงถึงความตรง (Validity) ของเนื้อหาเป็นสําคัญ 
ทั้งในขั้นตอนการกําหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดเป็นตัวบ่งชี้  

จากผลการวิจัย ทั้งในกรณีการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และกรณีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ ที่พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบ
ย่อย และ 60 ตัวบ่งชี้ นี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงวิชาการและการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความ
เชื่อมั่นในความตรงเชิงโครงสร้างและอย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่างๆ ได้ เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัย
ต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถนําไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนต่อไปได้ 
เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research 
and development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นต้น 
(3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (Data reduction) อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนําไปใช้
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ประโยชน์ ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ทําให้องค์การสามารถนําไปใช้ติดตาม 
ทบทวน และตัดสินใจต่อการดําเนินงานขององค์การได้และมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นองค์การ ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์
ประเมินภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสําหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนถิ่นเพ่ือกําหนดจุดเด่นจุดด้อยในการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับป๎ญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการนําไปใช้ในการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยขอกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการนําไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเชิงบริหาร (Administrative guidelines) เพ่ือให้
ง่ายต่อการนําไปใช้   โดยการนําไปใช้ให้คํานึงถึงค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  จากมากไปหา
น้อย  ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบย่อย  และตัวบ่งชี้  ในที่นี้จะนําเสนอข้อมูลในระดับ
องค์ประกอบหลักและในระดับองค์ประกอบย่อย  ดังนี้ 

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

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

3. การนําไปใช้ในองค์ประกอบมีการตัดสินใจที่ดี (Good Decision) ประกอบด้วย 
3.1 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
3.2  ระบุเปูาหมาย (Purpose) 
3.3  จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 

4. การนําไปใช้ในองค์ประกอบของตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบด้วย 
4.1  มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
4.2  ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional Awareness) 
4.3  รู้ขอ้จํากัดของตนเอง (Self - Limitation) 



151 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.2  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นําอุดมสติ สําหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3 ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นป๎ญหาที่ควรศึกษาวิจัย
ต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรส่งเสริมให้นําโมเดลที่พัฒนาขึ้นจาก
งานวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือการติดตาม การประเมินผลหรือการพัฒนาภาวะผู้ นําให้เกิด
ขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับตัว
บ่งชี้ โดยการนําโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น ควรคํานึงถึงความสําคัญขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) ใน
ระดับองค์ประกอบหลัก ควรส่งเสริมและพัฒนาการตระหนักในตนเอง ให้ความสําคัญมีการประเมินตนเอง 
และความตระหนักทางอารมณ์และรู้ข้อจํากัดตัวเอง ตามลําดับ (2) องค์ประกอบหลักมีความมุ่งมั่น ควรให้
ความสําคัญกับความกระตือรือร้น มีเปูาหมาย ความภักดีต่องาน และมีทัศนคติเชิงบวก ตามลําดับ (3) 
องค์ประกอบหลักมีความเห็นอกเห็นใจ ควรให้ความสําคัญกับความมีสติ ความเอ้ืออาทร ความมีน้ําใจ และมี
เมตตาตามลําดับ (4) องค์ประกอบหลักตัดสินใจที่ดี ควรให้ความสําคัญกับความตระหนักถึงอคติ การจัด
ระเบียบความคิด และการระบุเปูาหมาย ตามลําดับ  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายหรือกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
เปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ นําตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติที่ได้จากการวิจัยนี้ ไปใช้ในการกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ของการพัฒนาคุณภาพในตัวของผู้บริหารสถานศึกษา หรือใช้เป็นแนวทางการจัดอบรม
เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําอุดมสติ หรือใช้ในการกําหนดตัวบ่งชี้มาตรฐานสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะสายผู้บริหาร หรือใช้เป็นกรอบในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานการจัด
การศึกษา  

5.3.3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกับประเด็นป๎ญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและ
ทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรทําวิจัยพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) เพ่ือศึกษาต่อ
ยอดจากงานวิจัยนี้ในเชิงวิชาการ  

2) ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and development) หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้
เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

3)  ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded theory study) เพ่ือให้ได้โมเดลที่เป็น
ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณนี้ 

4) การวิจัยนี้ได้ศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการหรือหน่วยงาน พบว่า มี
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวนมาก แต่เนื่องจากข้อจํากัดใน
การกําหนดองค์ประกอบเพ่ือใช้ในการวิจัย จึงใช้ค่าความถี่สูงเป็นเกณฑ์ในการคัดสรร ทําให้องค์ประกอบเชิง
ทฤษฎีเหล่านั้นไม่ได้ถูกกําหนดใช้ในงานวิจัยนี้ด้วย การวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรใช้หลักเหตุผลอ่ืนมาเพ่ือการคัด
สรรแทนการพิจารณาจากค่าความถ่ีสูง เพ่ือให้โอกาสกับองค์ประกอบที่มีค่าความถี่ต่ํา แต่อาจเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสําคัญและที่มีการค้นพบใหม่ ได้ถูกกําหนดใช้ในการวิจัยได้ 
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แบบตรวจสอบการใชภ้าษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคลอ้งของข้อค าถามกับตวับ่งชี้และนิยามเชิงปฏบิัติการ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 
และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  (A Structural Relationship Model of Indicator of Mindful   
Leadership for Primary  School Principals) 

ค าชี้แจง 
1) ขอความกรุณาท่านให้คําแนะนําเก่ียวกับการใช้ภาษาของข้อคําถามว่าสามารถใช้สื่อสารได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจน 
2) ขอความกรุณาท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามในตาราง (คอลัมน์ที่ 3) ว่ามีเนื้อหา

และใจความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (คอลัมน์ที่ 2) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (คอลัมน์ที่ 1) หรือไม่ โดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 
+ 1    หมายถึง  ข้อคําถามมีความสอดคล้อง 
   0    หมายถึง  ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง 

  -  1    หมายถึง  ข้อคําถามไม่มีความสอดคล้อง 
 
                                     ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 
 
 
                                                              นายเสถียร วงค์คม 
                                           นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ และข้อคําถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชงิปฏิบตัิการ (1) ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
*ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 

1.องค์ประกอบตระหนักในตนเอง (Self-Awareness)       
1.1. ความตระหนักทางอารมณ์ (Emotional  
Awareness)  
ความสามารถของบุคคลในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตัวเองและเข้าใจอารมณ์ตนเองตลอดจน
ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ทํางาน และสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อ
วัตถุประสงค์ความสําเร็จของการทํางานและเปูาหมาย
ขององค์กร 

1) ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์  1)   ท่านสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้  

    

2) เข้าใจอารมณ์ตนเอง  2)  ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน      

3) รับรู้ผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการทํางาน  

3)  ท่านรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มี
ประสิทธิภาพต่อการทํางาน  

    

4) ปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์
ความสําเร็จของการทํางาน 

4)  ท่านสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อให้บรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์การทํางาน 

    

1.2. มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
ความสํานึก  ซ่ึงเป็นภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก  
ความคิด และความปรารถนาต่างๆ   เกิดการรับรู้และ
การตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อื่น  แล้วมีการประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
เข้าใจ และยอมรับตนเอง อย่างไม่ลําเอียง  โดยพิจารณา
ผลที่ เกิดขึ้น จากข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น หรือการ
สํ า รวจด้ วยตน เอง  มีคว ามมั่ น ใจ ในคุณค่า  และ
ความสามารถของตนเอง 

1) ตระหนักถึงความแตกต่างทุกด้านของตัวเองกับคน
อื่น  

1)  ท่านได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับ
บุคคลอื่น 

    

2) ประเมินค่า รู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง  2)  ท่านสามารถบอกข้อดีข้อด้วยของตนเองได้     

3) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น จากข้อมูลยอ้นกลับจากผู้อื่น  3)  ท่านได้นําข้อมูลย้อนกลบัจากผู้อื่นมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

    

4) มีความมั่นใจในคุณค่า และความสามารถของ
ตนเอง 

4) ท่านมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง     

1.3. รู้ข้อจ ากัดในตัวเอง (Self - Limitation) 
การเข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 

1) เข้าใจตนเองในด้านความต้องการ ความปรารถนา 
พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ  

1)  ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤตกิรรม และความต้องการของ
ตนเอง 
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องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชงิปฏิบตัิการ (1) ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
*ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 

พฤติกรรม นิสัย อารมณ์ ความชอบ ความไม่ชอบ สิ่งที่
กระตุ้นทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัย ความ
ต้องการ โดยการสํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริงใน
ส่วนประกอบต่างๆของชีวิตตนเอง สิ่งที่ทําให้เกิดความ
แตกต่าง หรือทําให้เกิดความแตกต่างกับคนอื่น รู้จักขีด
ความสามารถของตัวเอง รู้ข้อจํากัดของตัวเราเอง อะไรที่
ทําได้ อะไรที่เกินฝ๎น มีความใส่ใจตัวเอง เพื่อที่จะช่วย  
ให้ตัดสินใจที่ชาญฉลาดและช่วยให้ปรับแต่งเป็นความคิด
และความรู้สึก สะท้อนถึงความพยายามในมุมมองที่
แตกต่างกันและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 
 

2) ขีดความสามารถ  และข้อจํากัดของตัวเองเรา 
อะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 

2)  ท่านบอกขีดความสามารถ และขอ้จาํกัดของตัวเอง
ได้ว่าอะไรที่ทําได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 

    

3) สํารวจตรวจสอบตนเองอย่างแท้จริง 3)  ท่านได้สํารวจตรวจสอบตนเอง     

4) เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 4)  ท่านมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง     

2.องค์ประกอบมีความมุ่งมั่น   (Committed)       
2.1. มีเปา้หมาย   (Goal) 
ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่องค์กร
กําหนด โดยยึดเปูาหมายเป็นหลักสําหรับเปรียบเทียบ
เพื่อวัดความก้าวหน้าของความสําเร็จขององค์กร เป็น
ความท้าทาย เป็นแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆใน
อนาคต  สามารถบรรลุงานตามเปูาหมายได้ด้วย
กระบวนการจัดการโดยมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างชัดเจน 

1) ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่
องค์กรกําหนด  

1)  ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่
องค์กรคาดหวังไว้ได้ 

    

2) แผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอื่นๆในอนาคต   2)  ท่านปฏิบัติตามแผนงานทีจ่ะนําไปสูเ่ปูาหมายอื่นๆใน
อนาคต   

    

3) สามารถบรรลุงานตามเปูาหมายได้ดว้ย
กระบวนการจัดการ          

3) ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายทีก่ําหนดไว ้

    

4) กําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน 4) ท่านมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัตภิารกิจอยา่ง
ชัดเจน 

    

2.2.มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) 
ความคิดที่จะช่วยให้มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส เป็น

1) มองเห็นและตระหนักถึงโอกาส  1)  ท่านสามารถมองเห็นและตระหนกัถงึความสําคัญ
ของโอกาสที่เขา้มาได ้
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องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชงิปฏิบตัิการ (1) ตัวบ่งชี้ (2) ข้อค าถาม (3) การใช้ภาษาของข้อค าถาม 
*ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 

ความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
สามารถสร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการ
ทํางานที่สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองโดยสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่
ดี สามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิง
ลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

2) สร้างแรงดึงดูดใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการ
ทํางานที่สร้างสรรค์  

2)  ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่สร้างสรรค์ได้     

3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 3)  ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง     

4) สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี 4)  ท่านสามารถที่จะเปลีย่นวิกฤติให้เปน็โอกาสที่ด ี     

5) ปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้
ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

5)  ท่านสามารถปรับตัวจากเหตกุารณ์หรือสถานการณ์
ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

    

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

1) มีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย  1)  ท่านได้แสดงบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตาม
นโยบาย  

    

2) มีความไว้วางใจต่อองค์กร  2)  ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร      

3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด      3)  ท่านสามารถปฏบิัติหน้าที่ได้อยา่งดีที่สุด      

4) มีความภาคภูมิใจในงานไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 4) ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที่ทาํ     

5) มีความซ่ือสัตย์ในงานที่ทํา  5) ท่านมีความซ่ือสัตย์ในงานที่ทาํ      

6) ยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม 6) ท่านยอมรับความคิดเห็นและขอ้ตกลงของที่ประชุม     

2.4.มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน    ไม่เห็นป๎ญหา
เป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มี
อะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะบรรลุเปูาหมาย มีความ
ทุ่มเทในการทํางานสูง ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และ
ยอมรับสิ่งที่ทําเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีการ
สื่อสารที่ดี   

1) ความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน   1)  ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน       

2)  ไม่เห็นป๎ญหาเป็นอปุสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย              2)  ท่านกล้าเผชิญกับป๎ญหาและไม่เห็นป๎ญหานั้นเป็น
อุปสรรคแต่กลับเห็นเป็นความท้าทาย              

    

3) มีความมั่นใจวา่ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการที่จะ
บรรลุเปูาหมาย    

3)  ท่านมีความมั่นใจวา่ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการ
ทํางานที่จะบรรลุเปูาหมาย    

    

4) มีความทุ่มเทในการทํางานสูง           4)  ท่านมีความทุ่มเทในการทํางานอย่างสูง               
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5) ชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพื่อ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น   

5)  ท่านชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพื่อ
ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น   

    

3.องค์ประกอบมีความเห็นอกเห็นใจ 
(Compassionate) 

      

3.1. ความมีน้ าใจ    (Kindness) 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงเป็นผู้มีความเสียสละ การมี
ลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้ความสนใจใน
ความต้องการ ความจําเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น สละ 

1)  เป็นผู้มีความเสียสละ การมีลักษณะเป็นผู้ให้โดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน   

1)  ท่านเป็นผู้มีความเสียสละ และมีลกัษณะการเป็น
ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน   

    

2)  ให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น   
ความทุกข์สุขของผู้อื่น           

2)  ท่านให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น   
ความทุกข์ความสุขของผู้อื่น           

    

3) พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกนัและกัน 
ช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งป๎น   

3)  ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและ
กัน ช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งป๎น   

    

4)  อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลง
มือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์
สิ่งดีงามต่อสังคม 

4)  ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลง
มือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามต่อสังคม 

    

3.2.ความเอื้ออาทร (Generosity) 
กระบวนการกระทําระหว่างบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลให้ดํารงไว้ซ่ึงความเป็นมนุษย์ 
ประคับประคองและเอื้ออํานวยให้บุคคลสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณค่า ซ่ึงเป็น
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบทางสังคม โดย
คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

1) การช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล  1)  ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่ม
บุคคล  

    

2) เอื้ออํานวยให้บุคคลสามารถดาํรงชีวติอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

2)  ท่านเอื้ออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

    

3) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบทางสังคม   

3) ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม   

    

4) คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และ
วัฒนธรรม 

4)  ท่านคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์
และวัฒนธรรม 

    

3.3.มีเมตตา (Merciful) 
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีจิตแห่งความรักใคร่ ความ

1) มีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข      1)  ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข          

2) ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าที่ตนจะทําได้   2)  ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าทีต่นจะทําได้       
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ห่วงใย ความสงสาร ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร 
ความอนุเคราะห์โดยไม่มีเง่ือนไข เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบ
แทน คิดหาทางช่วยเหลือเท่าที่ตนจะทําได้ กระทําด้วย
ความปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข 

3) อนุเคราะห์โดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข์  

3)  ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
หรือให้พ้นจากทุกข ์ 

    

4) กระทําต่อผู้อื่นดว้ยความปรารถนาดี 4)  ท่านปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานดว้ยความปรารถนาดี     

3.4. มีสต ิ(Conscious) 
สภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมถึงความตระหนักและ
การรับรู้ ต่อการกระทําและต่อความคิดของตนเองและที่
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น  มีวิธีพูด วิธีการคิด และการ
วางแผนที่ดี ทําให้แก้ไขป๎ญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
รวมทั้งสติทําให้เรายอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ 

1) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทาํและต่อ
ความคิดของตนเอง  

1)  ท่านมีความตระหนักและรับรู้ต่อการกระทําและ
ความคิดของตนเอง 

    

2) ตระหนักและการรับรู้ ต่อการกระทาํของตนเองที่
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น  

2)  ท่านมีความตระหนักและรับรู้การกระทําของตนเอง
ที่มีต่อผู้อื่น 

    

3) มีวิธีพูด วธิีการคิด และการวางแผนที่ดี  3)  ท่านมีวิธีพูด วธิีการคิด และการวางแผนที่ดี     

4) ยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอยา่งมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

4)  ท่านยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล 
ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

    

4.1.ระบุเปา้หมาย   ( Purpose ) 
ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถวัดได้และ
มีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับได้
ของผู้ปฏิบัติ  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความ
ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่ากับการปฏิบัติ 

1)  ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น สามารถวัดได้
และมีระยะเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจน    

1)  ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ทีอ่งค์กรต้องการ ได้อยา่ง
ชัดเจน 

    

2) เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัต ิ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง มีความทา้ทาย    

2)  ท่านสามารถกําหนดเปูาหมายการทาํงานที่เป็นจริง
ได้    

    

3)  เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัต ิตลอดจนมีความคุ้มค่า
กับการปฏิบัต ิ

3)  ท่านสามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏบิัติ      

4.2. จัดระเบียบความคิด (Organize ideas) 
การนําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ การจัดลําดับการคิด 

1) นําความคิดเห็นมาจัดเป็นระบบ  1)  ท่านสามารถนําความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็น
ระบบ 
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สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความ
กระตือรือร้น โดยเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่ น เกิด
ความรู้สึกร่วม เข้าใจเหตุการณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องกัน มีความสัมพันธ์กัน สามารถแยกแยะ
ข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ โดยอาศัยการสํารวจ วิจัย 
การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

2) สร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชีน้ําให้เกิด
ความกระตือรือร้น  

2)  ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นํา
ให้เกิดความกระตือรือร้น  

    

3) เรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิด ความรู้สึกร่วม 3)  ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผูอ้ื่นเกิดความรู้สึก
ร่วม  

    

4) สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลดิบ 4)  ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล
ความคิดเห็น 

    

5) อาศัยการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพื่อ
หาข้อมูลที่แท้จริง 

5)  ท่านใช้วิธีการสํารวจ วิจยั การทําสถติิตัวเลขต่างๆ 
เพื่อหาข้อมูลทีแ่ท้จริง 

    

4.3.ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
พฤติกรรมที่บุคคลมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของ
อารมณ์หรือมุมมอง ความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผลนํามาซ่ึงการสูญเสียความคิดที่เปิด
กว้าง ผู้ที่มีความลําเอียงมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนศรัทธาและ
ปฏิเสธที่จะคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้ร่วมงาน
ทุกฝุาย 

1) มีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือ
มุมมอง  

1)  ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอยีงของอารมณ์
หรือมุมมอง  

    

2) ตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
หนึ่ง  

2)  ท่านตระหนักถึงความเอนเอยีงต่อบคุคลหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่ง  

    

3) มีความคิดที่เปิดกว้าง  3)  ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟ๎งข้อมูลที่หลากหลาย     

4) คํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น  และผู้ร่วมงานทุก
ฝุาย 

4)  ท่านคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น  และผู้ร่วมงาน
ทุกฝุาย 
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ภาคผนวก ข. 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญ   

1. ผศ.ดร.จตุภูมิ   เขตจัตุรัส 

2. ดร.ศศิธร   วงษ์ชาลี 

3. ดร.สายสมร  อุบลวัตร 

4. ดร.มงกุฎ  จํานงค์นิต 

5. ดร.เรืองยศ   แวดล้อม 

6. ดร.อาทิตยา   บริพันธ์ 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

                                           (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร    ดร.ศศิธร วงษ์ชาลี 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 



181 
 

 
 

 

 

ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร   ดร.เรืองยศ   แวดล้อม 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร   ดร.อาทิตยา   บริพันธ์ 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร    ดร.สายสมร  อุบลวัตร 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๑๒ 
 

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

   ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพแบบสอบถาม 
เจริญพร    ดร.มงกุฎ  จํานงค์นิต 

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึก ษา” ในการนี้

จําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เที่ยงตรงที่สุด 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจคุณภาพ

แบบสอบถาม และพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับ

ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา   

      ขอเจริญพร 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ค่า IOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ของข้อคําถามแต่ละข้อ 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จํานวน 6 ท่าน 

ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 
องค์ประกอบหลักที่ 1 ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความตระหนักทางอารมณ์(Emotional Awareness) 

1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
5 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 รู้ข้อจํากัดของตนเอง( Know the Limits)  
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 0 +1 +1 -1 0.50 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 2  มีความมุ่งมั่น   (Committed) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1  มีเปูาหมาย (Goal) 

13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.83 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความภักดีต่องาน (Loyalty To Work) 

22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 3 มีความเห็นอกเห็นใจ    (Compassionate)  
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความมีน้ําใจ  (Kindness) 

33 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 -1 +1 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความเอ้ืออาทร  (Generosity)   

37 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีเมตตา  (Merciful)   
41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีสติ  (Conscious) 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 6 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบหลักที่ 4 การตัดสินใจที่ดี  (Good decision) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 ระบุเปูาหมาย (Purpose) 

49 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
51 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 จัดระเบียบความคิด (Organize Ideas) 
52 +1 +1 +1 0 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 ใช้ได้ 
59 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการตรวจสอบส านวนภาษา 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้น าอุดมสติส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” 

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

วัตถุประสงค์ดังนี้  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา”ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพ่ือคัด
สรรกําหนดไว้ในโมเดล (2) เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) เพ่ือตรวจสอบน้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว
บ่งชี้ 

เพ่ือให้ความถูกต้องของสํานวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละ  “ข้อคําถาม” จึงใคร่ขอความกรุณาท่านให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขสํานวน
ภาษาของข้อคําถามในแต่ละข้อ  
              ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษากลับมายังผู้วิจัย
ตามท่ีอยู่ด้านหลังตรวจสอบความสอดคล้อง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ กระผม นายเสถียร วงค์คม 
เบอร์โทร 0636178546 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวน
ภาษาและให้คําแนะนําในครั้งนี้ 
 

นายเสถียร วงค์คม  
ผู้วิจัย 
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ค าชี้แจง 
โปรดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษาของแต่ละข้อคําถาม และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงสํานวนภาษาตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 

แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้น าอุดมสติส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา” 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1. ท่านสามารถจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 

  

2. ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองใน
การปฏิบัติงาน 

  

3. ท่านรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์
ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการทํางาน 

  

4. ท่านสามารถปรับภาพลักษณ์ของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์การทํางาน 

  

5. ท่านได้ตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างตัวท่านกับบุคคลอ่ืน 

  

6. ท่านสามารถบอกข้อดีข้อด้อยของ
ตนเองได้ 

  

7. ท่านได้นําข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

  

8. ท่านมีความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง 

  

9. ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และ
ความต้องการของตนเอง 

  

10. ท่านบอกขีดความสามารถ และ
ข้อจํากัดของตัวเองได้ว่าอะไรที่ทําได้ 
อะไรที่ทําไม่ได้ 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

11. ท่านได้สํารวจตรวจสอบตนเอง   
12. ท่านมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด

ของตนเอง 
  

13. ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวังไว้ได้ 

  

14. ท่านปฏิบัติตามแผนงานที่จะนําไปสู่
เปูาหมายอื่นๆในอนาคต   

  

15. ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

  

16. ท่านมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างชัดเจน 

  

17. ท่านสามารถมองเห็นและตระหนักถึง
ความสําคัญของโอกาสที่เข้ามาได้ 

  

18. ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่
สร้างสรรค์ได้ 

  

19. ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง 

  

20. ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาสที่ดี 

  

21. ท่านสามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในเชิงลบให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น 

  

22. ท่านได้แสดงบทบาทที่สําคัญในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย 

  

23. ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร   
24. ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

ที่สุด 
  

25. ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที่ทํา   
26. ท่านมีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา   
27. ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลง

ของที่ประชุม 
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

28. ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ทํางาน   

  

29. ท่านกล้าเผชิญกับป๎ญหาและไม่เห็น
ป๎ญหานั้นเป็นอุปสรรคแต่กลับเห็นเป็น
ความท้าทาย              

  

30. ท่านมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะ
หยุดยั้งในการทํางานที่จะบรรลุ
เปูาหมาย    

  

31. ท่านมีความทุ่มเทในการทํางานอย่างสูง             
32. ท่านชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และ

ยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงานให้ดี
ยิ่งขึ้น   

  

33. ท่านเป็นผู้มีความเสียสละ และมี
ลักษณะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน   

  

34. ท่านให้ความสนใจในความต้องการ 
ความจําเป็น   ความทุกข์ความสุขของ
ผู้อื่น           

  

35. ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม 
รู้จักแบ่งป๎น   

  

36. ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือ
บรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี
งามต่อสังคม 

  

37. ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่น
หรือกลุ่มบุคคล 

  

38. ท่านเอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  

39. ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
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ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

ต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางสังคม   

40. ท่านคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
สถานการณ์และวัฒนธรรม 

  

41. ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
สุข      

  

42. ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตน
จะทําได้   

  

43. ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้
ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้นจากทุกข์ 

  

44. ท่านปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความ
ปรารถนาดี 

  

45. ท่านมีความตระหนักและรับรู้ต่อการ
กระทําและความคิดของตนเอง 

  

46. ท่านมีความตระหนักและรับรู้การ
กระทําของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน 

  

47. ท่านมีวิธีพูด วิธีการคิด และการ
วางแผนที่ดี 

  

48. ท่านยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่าง
มีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

  

49. ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กร
ต้องการ ได้อย่างชัดเจน 

  

50. ท่านสามารถกําหนดเปูาหมายการ
ทํางานที่เป็นจริงได้    

  

51. ท่านสามารถเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ   
52. ท่านสามารถนําความคิดเห็นมาจัดการ

อย่างเป็นระบบ 
  

53. ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการ
กระตุ้นและชี้นําให้เกิดความ

  



195 
 

 
 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม ไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

กระตือรือร้น 
54. ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่น

เกิดความรู้สึกร่วม 
  

55. ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากข้อมูลความคิดเห็น 

  

56. ท่านใช้วิธีการสํารวจ วิจัย การทําสถิติ
ตัวเลขต่างๆ เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 

  

57. ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอียง
ของอารมณ์หรือมุมมอง 

  

58. ท่านตระหนักถึงความเอนเอียงต่อ
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง 

  

59. ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟ๎งข้อมูล
ที่หลากหลาย 

  

60. ท่านคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ผู้ร่วมงานทุกฝุาย 
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ภาคผนวก จ.   

แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้น าอุดมสติส าหรับผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา 
 

กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายเสถียร  วงค์คม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กําลังทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตังบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คือ 1) รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ 2) ดร. ประยุทธ์ ชูสอน ซึ่งการทําวิทยานิพนธ์
ดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์
ท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออก 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน  จัดส่งคืน โดยไม่

ต้องระบุชื่อของผู้ตอบผู้วิจัยขอรับรองว่าคําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
ต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
เสถียร  วงค์คม 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

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

ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่าท่านมีการ
ปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
5 = มากที่สุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด  

 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากที่สุด                น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักท่ี 1  ตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1  ความตระหนักทางอารมณ์(Emotional  Awareness) 
1 ท่านสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้       
2 ท่านสามารถเข้าใจอารมณ์ตนเองในการปฏิบัติงาน       
3 ท่านรับรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ตัวเองที่มีประสิทธิภาพต่อการ

ทํางาน  
     

4 ท่านสามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์การทํางาน 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2   มีการประเมินตนเอง (Self - Assessment) 
5 ท่านได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับบุคคลอ่ืน      
6 ท่านสามารถบอกข้อดีข้อด้อยของตนเองได้      
7 ท่านได้นําข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่นมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา      
8 ท่านมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง      

องค์ประกอบย่อยที่ 3   รู้ข้อจ ากัดในตัวเอง (Self - Limitation) 
9 ท่านเข้าใจอารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของตนเอง      
10 ท่านบอกขีดความสามารถ และข้อจํากัดของตัวเองได้ว่าอะไรที่ทํา

ได้ อะไรที่ทําไม่ได้ 
     

11 ท่านได้สํารวจตรวจสอบตนเอง      

12 ท่านมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง      
องค์ประกอบหลักท่ี  2  มีความมุ่งม่ัน   (Committed) 
องค์ประกอบย่อยที่  1  มีเป้าหมาย   (Goal) 
13 ท่านปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวัง

ไว้ได้ 
     

14 ท่านปฏิบัติตามแผนงานที่จะนําไปสู่เปูาหมายอ่ืนๆในอนาคต        
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากที่สุด                น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

15 ท่านสามารถใช้กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนด
ไว้ 

     

16 ท่านมีการกําหนดเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างชัดเจน      
องค์ประกอบย่อยที่ 2  มีทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) 

17 ท่านสามารถมองเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของโอกาสที่เข้า
มาได้ 

     

18 ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานที่สร้างสรรค์ได้      
19 ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง      
20 ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดี      
21 ท่านสามารถปรับตัวจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเชิงลบให้ดี

ขึ้นได้เร็วขึ้น 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 3   ความภักดีต่องาน (Loyalty to Work) 

22 ท่านได้แสดงบทบาทที่สําคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย       

23 ท่านมีความไว้วางใจต่อองค์กร       

24 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด       

25 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที่ทํา      
26 ท่านมีความซื่อสัตย์ในงานที่ทํา       
27 ท่านยอมรับความคิดเห็นและข้อตกลงของที่ประชุม      
องค์ประกอบย่อยที่ 4  มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
28 ท่านมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทํางาน        
29 ท่านกล้าเผชิญกับป๎ญหาและไม่เห็นป๎ญหานั้นเป็นอุปสรรคแต่กลับ

เห็นเป็นความท้าทาย              
     

30 ท่านมีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งในการทํางานที่จะบรรลุ
เปูาหมาย    

     

31 ท่านมีความทุ่มเทในการทํางานอย่างสูง                
32 ท่านชอบที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งที่ทําเพ่ือปรับปรุงงาน

ให้ดียิ่งขึ้น   
     

องค์ประกอบหลักท่ี 3  มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassionate) 
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากที่สุด                น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 1   ความมีน้ าใจ    (Kindness) 

33 ท่านเป็นผู้มีความเสียสละ และมีลักษณะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน   

     

34 ท่านให้ความสนใจในความต้องการ ความจําเป็น   ความทุกข์
ความสุขของผู้อื่น           

     

35 ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
สังคม รู้จักแบ่งป๎น   

     

36 ท่านอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติป๎ญญา ลงมือปฏิบัติการ 
เพ่ือบรรเทาป๎ญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 2  ความเอื้ออาทร (Generosity) 
37 ท่านมีกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคล       
38 ท่านเอ้ืออํานวยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
     

39 ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบทางสังคม   

     

40 ท่านคํานึงถึงความแตกต่างของบุคคล สถานการณ์และวัฒนธรรม      
องค์ประกอบย่อยที่ 3  มีเมตตา (Merciful) 

41 ท่านมีไมตรีจิต คิดปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข           

42 ท่านช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เท่าท่ีตนจะทําได้        

43 ท่านอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้อื่นมีความสุขหรือให้พ้น
จากทุกข์  

     

44 ท่านปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความปรารถนาดี      

องค์ประกอบย่อยที่ 4    มีสติ (Conscious) 

45 ท่านมีความตระหนักและรับรู้ต่อการกระทําและความคิดของ
ตนเอง 

     

46 ท่านมีความตระหนักและรับรู้การกระทําของตนเองที่มีต่อผู้อื่น      

47 ท่านมีวิธีพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี      

48 ท่านยอมฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจาก      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากที่สุด                น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง 
องค์ประกอบหลักท่ี 4  การตัดสินใจที่ดี  (Good decision) 
องค์ประกอบย่อยที่  1  ระบุเป้าหมาย   ( Purpose ) 
49 ท่านสามารถระบุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ได้อย่างชัดเจน      
50 ท่านสามารถกําหนดเปูาหมายการทํางานที่เป็นจริงได้         
51 ท่านสามารถเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ       
องค์ประกอบย่อยที่ 2  จัดระเบียบความคิด (Organize ideas) 

52 ท่านสามารถนําความคิดเห็นมาจัดการอย่างเป็นระบบ      

53 ท่านสามารถสร้างสถานการณ์ในการกระตุ้นและชี้นําให้เกิดความ
กระตือรือร้น  

     

54 ท่านสามารถเรียบเรียงความคิดให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกร่วม       
55 ท่านสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลความคิดเห็น      
56 ท่านใช้วิธีการสํารวจ วิจัย การทําสถิติตัวเลขต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลที่

แท้จริง 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 3  ตระหนักถึงอคติ (Aware of Biases) 
57 ท่านมีความตระหนักถึงความโน้มเอียงของอารมณ์หรือมุมมอง       
58 ท่านตระหนักถึงความเอนเอียงต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง       
59 ท่านมีใจที่เปิดกว้าง ในการรับฟ๎งข้อมูลที่หลากหลาย      
60 ท่านคํานึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่นและผู้ร่วมงานทุกฝุาย      
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากการทดลองใช้แบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน องค์ประกอบหลัก ตระหนักในตนเอง 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 610 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.904 12 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น องค์ประกอบหลัก มีความมุ่งมัน่ 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 610 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.956 20 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น องค์ประกอบหลัก มีความเห็นอกเห็นใจ 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 608 99.7 

Excludeda 2 .3 

Total 610 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 16 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น องค์ประกอบหลัก ตดัสินใจที่ดี 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 610 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 610 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

 .945 12 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย  

 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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เรื่อง        ขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เจริญพร     .........................................  

 ด้วย นายเสถียร วงค์คม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา เลขประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๔๓๒๐๑๔ ได้ทําดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําอุดมสติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ในการนี้ 

จําเป็นต้องมีแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้  

 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณา  

      ขอเจริญพร 

 

 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ที ่ศธ ๖๐๑๒/ว๗๘๔ 
 

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

   ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภาวะผู้น าอุดมสติ  

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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1. โมเดลตระหนักในตนเอง 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SA4 <--- SAE1 1.000 
    

SA3 <--- SAE1 1.095 .063 17.426 *** par_1 

SA2 <--- SAE1 .847 .056 15.135 *** par_2 

SA1 <--- SAE1 .746 .055 13.605 *** par_3 

SA8 <--- SEA2 1.000 
    

SA7 <--- SEA2 .907 .060 15.028 *** par_4 

SA6 <--- SEA2 .928 .063 14.714 *** par_5 

SA5 <--- SEA2 .912 .065 14.068 *** par_6 

SA12 <--- SEA3 1.000 
    

SA11 <--- SEA3 .964 .070 13.867 *** par_7 

SA10 <--- SEA3 1.087 .068 16.054 *** par_8 

SA9 <--- SEA3 .942 .056 16.782 *** par_9 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SAE1 
  

.220 .021 10.510 *** par_31 

SEA2 
  

.233 .024 9.637 *** par_32 

SEA3 
  

.181 .019 9.471 *** par_33 

e4 
  

.145 .012 12.399 *** par_34 

e3 
  

.216 .016 13.551 *** par_35 

e2 
  

.210 .014 15.049 *** par_36 

e1 
  

.239 .015 15.799 *** par_37 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e8 
  

.176 .015 11.421 *** par_38 

e7 
  

.202 .014 14.758 *** par_39 

e6 
  

.176 .015 11.390 *** par_40 

e5 
  

.171 .014 12.043 *** par_41 

e12 
  

.169 .012 13.702 *** par_42 

e11 
  

.216 .015 14.802 *** par_43 

e10 
  

.176 .013 13.888 *** par_44 

e9 
  

.133 .009 14.184 *** par_45 

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

   
Estimate 

SA9 
  

.548 

SA10 
  

.549 

SA11 
  

.438 

SA12 
  

.517 

SA5 
  

.531 

SA6 
  

.533 

SA7 
  

.487 

SA8 
  

.569 

SA1 
  

.338 

SA2 
  

.429 

SA3 
  

.550 

SA4 
  

.602 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SA4 <--- SAE1 .776 

SA3 <--- SAE1 .741 

SA2 <--- SAE1 .655 

SA1 <--- SAE1 .582 

SA8 <--- SEA2 .754 

SA7 <--- SEA2 .698 

SA6 <--- SEA2 .730 

SA5 <--- SEA2 .729 

SA12 <--- SEA3 .719 

SA11 <--- SEA3 .662 

SA10 <--- SEA3 .741 

SA9 <--- SEA3 .740 

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

 
SEA3 SEA2 SAE1 SA9 SA10 SA11 SA12 SA5 SA6 SA7 SA8 SA1 SA2 SA3 SA4 

SEA

3 

1.00

0               

SEA

2 
.838 

1.00

0              

SAE

1 
.824 .833 

1.00

0             

SA9 .740 .620 .609 
1.00

0            

SA1

0 
.741 .621 .610 .548 

1.00

0           

SA1 .662 .555 .545 .490 .491 1.00
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SEA3 SEA2 SAE1 SA9 SA10 SA11 SA12 SA5 SA6 SA7 SA8 SA1 SA2 SA3 SA4 

1 0 

SA1

2 
.719 .603 .592 .532 .533 .387 

1.00

0         

SA5 .611 .729 .607 .452 .453 .404 .439 
1.00

0        

SA6 .612 .730 .608 .353 .499 .405 .368 .614 
1.00

0       

SA7 .585 .698 .581 .433 .433 .387 .326 .509 .509 
1.00

0      

SA8 .632 .754 .628 .468 .468 .419 .455 .349 .422 .526 
1.00

0     

SA1 .479 .484 .582 .546 .355 .317 .278 .494 .354 .398 .365 
1.00

0    

SA2 .539 .545 .655 .494 .400 .357 .388 .397 .327 .380 .411 .562 
1.00

0   

SA3 .611 .617 .741 .452 .452 .404 .486 .450 .451 .431 .466 .431 .485 
1.00

0  

SA4 .639 .646 .776 .473 .422 .423 .460 .471 .472 .371 .488 .451 .508 .575 
1.00

0 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
SA9 SA10 SA11 SA12 SA5 SA6 SA7 SA8 SA1 SA2 SA3 SA4 

SEA3 .180 .134 .122 .168 .037 .074 .058 .055 -.028 .018 .018 .075 

SEA2 .085 .009 .023 .062 .212 .174 .117 .255 -.069 .054 .024 .066 

SAE1 .010 .060 .038 .060 .033 .066 .066 .067 .056 .115 .153 .237 
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2. โมเดลมีความมุ่งมั่น 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

cm16 <--- cmt1 1.000 
    

cm15 <--- cmt1 .996 .037 26.816 *** par_1 

cm14 <--- cmt1 .386 .039 9.948 *** par_2 

cm13 <--- cmt1 .509 .039 13.149 *** par_3 

cm21 <--- cmt2 1.000 
    

cm20 <--- cmt2 .852 .037 22.736 *** par_4 

cm19 <--- cmt2 .849 .037 22.725 *** par_5 

cm18 <--- cmt2 1.076 .047 23.008 *** par_6 

cm17 <--- cmt2 1.124 .054 20.819 *** par_7 

cm27 <--- cmt3 1.000 
    

cm26 <--- cmt3 1.067 .052 20.695 *** par_8 

cm25 <--- cmt3 1.101 .054 20.382 *** par_9 

cm24 <--- cmt3 1.072 .053 20.090 *** par_10 

cm23 <--- cmt3 1.042 .052 20.051 *** par_11 

cm22 <--- cmt3 1.045 .054 19.529 *** par_12 

cm32 <--- cmt4 1.000 
    

cm31 <--- cmt4 .929 .035 26.577 *** par_13 

cm30 <--- cmt4 .871 .041 21.076 *** par_14 

cm29 <--- cmt4 .924 .040 23.334 *** par_15 

cm28 <--- cmt4 .945 .044 21.423 *** par_16 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

cm16 <--- cmt1 .808 

cm15 <--- cmt1 .837 

cm14 <--- cmt1 .386 

cm13 <--- cmt1 .483 

cm21 <--- cmt2 .774 

cm20 <--- cmt2 .699 

cm19 <--- cmt2 .727 

cm18 <--- cmt2 .845 

cm17 <--- cmt2 .807 

cm27 <--- cmt3 .749 

cm26 <--- cmt3 .797 

cm25 <--- cmt3 .790 

cm24 <--- cmt3 .782 

cm23 <--- cmt3 .805 

cm22 <--- cmt3 .828 

cm32 <--- cmt4 .796 

cm31 <--- cmt4 .818 

cm30 <--- cmt4 .800 

cm29 <--- cmt4 .867 

cm28 <--- cmt4 .794 

 

 

 



215 
 

 
 

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

   
Estimate 

cm28 
  

.630 

cm29 
  

.751 

cm30 
  

.640 

cm31 
  

.670 

cm32 
  

.633 

cm22 
  

.686 

cm23 
  

.647 

cm24 
  

.612 

cm25 
  

.624 

cm26 
  

.636 

cm27 
  

.561 

cm17 
  

.651 

cm18 
  

.713 

cm19 
  

.529 

cm20 
  

.489 

cm21 
  

.599 

cm13 
  

.233 

cm14 
  

.149 

cm15 
  

.700 

cm16 
  

.653 
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Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 
Correlation Matrix 

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

 CM13 1.000                    

CM14 .551** 1.000                   

CM15 .157** .177** 1.000                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cmt1 .019 .040 .053 -.019 .019 -.005 .034 -.004 .017 .036 .007 .200 .271 .098 .060 .134 -.005 .015 .109 -.078 
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3. โมเดลมีความเห็นอกเห็นใจ 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CP36 <--- CPS1 1.000 
    

CP35 <--- CPS1 .329 .192 1.715 .086 par_1 

CP34 <--- CPS1 .103 .183 .564 .573 par_2 

CP33 <--- CPS1 -1.240 .270 -4.589 *** par_3 

CP40 <--- CPS2 1.000 
    

CP39 <--- CPS2 1.245 .190 6.543 *** par_4 

CP38 <--- CPS2 4.011 .710 5.647 *** par_5 

CP37 <--- CPS2 2.818 .462 6.099 *** par_6 

CP44 <--- CPS3 1.000 
    

CP43 <--- CPS3 4.994 .748 6.679 *** par_7 

CP42 <--- CPS3 3.051 .402 7.593 *** par_8 

CP41 <--- CPS3 -.480 .156 -3.072 .002 par_9 

CP48 <--- CPS4 1.000 
    

CP47 <--- CPS4 .794 .038 20.854 *** par_10 

CP46 <--- CPS4 .160 .020 8.056 *** par_11 

CP45 <--- CPS4 .102 .033 3.091 .002 par_12 

 

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

   
Estimate 

CP36 <--- CPS1 .358 

CP35 <--- CPS1 .122 
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Estimate 

CP34 <--- CPS1 .038 

CP33 <--- CPS1 -.612 

CP40 <--- CPS2 .314 

CP39 <--- CPS2 .391 

CP38 <--- CPS2 1.028 

CP37 <--- CPS2 .759 

CP44 <--- CPS3 .268 

CP43 <--- CPS3 1.099 

CP42 <--- CPS3 .700 

CP41 <--- CPS3 -.130 

CP48 <--- CPS4 .936 

CP47 <--- CPS4 .933 

CP46 <--- CPS4 .347 

CP45 <--- CPS4 .110 

 

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

   
Estimate 

CP45 
  

.012 

CP46 
  

.121 

CP47 
  

.870 

CP48 
  

.877 

CP41 
  

.017 

CP42 
  

.490 
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Estimate 

CP43 
  

1.209 

CP44 
  

.072 

CP37 
  

.576 

CP38 
  

1.057 

CP39 
  

.153 

CP40 
  

.099 

CP33 
  

.375 

CP34 
  

.001 

CP35 
  

.015 

CP36 
  

.128 

 

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

   
Estimate 

CP45 
  

.012 

CP46 
  

.121 

CP47 
  

.870 

CP48 
  

.877 

CP41 
  

.017 

CP42 
  

.490 

CP43 
  

1.209 

CP44 
  

.072 

CP37 
  

.576 

CP38 
  

1.057 
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Estimate 

CP39 
  

.153 

CP40 
  

.099 

CP33 
  

.375 

CP34 
  

.001 

CP35 
  

.015 

CP36 
  

.128 
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4. โมเดลตัดสินใจที่ด ี

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

GD51 <--- GDC1 1.000 
    

GD50 <--- GDC1 6.794 4.652 1.460 .144 par_1 

GD49 <--- GDC1 8.269 4.812 1.719 .086 par_2 

GD56 <--- GDC2 1.000 
    

GD55 <--- GDC2 1.351 .298 4.528 *** par_3 

Correlation Matrix 

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

 CP33 1.000                

CP34 .118 1.000               

CP35 .024 .681 1.000              

CP36 .228 .012 .043 1.000             

CP37 .166 .011 .040 .112 1.000            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CP48 .303 .052 .085 .215 .225 .410 .170 .012 .235 .148 .340 .045 .025 .304 .871 1.000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

GD54 <--- GDC2 .494 .052 9.538 *** par_4 

GD53 <--- GDC2 .614 .143 4.278 *** par_5 

GD52 <--- GDC2 .030 .034 .895 .371 par_6 

GD60 <--- GDC3 1.000 
    

GD59 <--- GDC3 4.262 1.843 2.313 .021 par_7 

GD58 <--- GDC3 4.418 2.031 2.175 .030 par_8 

GD57 <--- GDC3 .980 .542 1.807 .071 par_9 

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

   
Estimate 

GD57 
  

.036 

GD58 
  

.849 

GD59 
  

.756 

GD60 
  

.173 

GD52 
  

.001 

GD53 
  

.221 

GD54 
  

.145 

GD55 
  

.957 

GD56 
  

.516 

GD49 
  

.664 

GD50 
  

.419 

GD51 
  

.005 

 

 

 



224 
 

 
 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

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

GDC3 .005 .144 .058 .129 -.044 .009 -.005 .010 -.018 .007 -.014 .034 

GDC2 -.341 .014 .041 .010 -.055 .235 -.156 .719 .166 -.073 .013 .039 

GDC1 .000 .001 .001 .003 -.007 -.004 .004 .007 -.006 .066 .027 .009 

 

 

Correlation Matrix 

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

 GD49 1.000            

GD50 .530** 1.000           

GD51 .126** .142** 1.000          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SEA <--- MFD .769 .108 7.117 *** par_11 

CMT <--- MFD 1.577 .196 8.062 *** par_12 

CPS <--- MFD 1.445 .180 8.041 *** par_13 

GDC <--- MFD 1.000 
    

SEA3 <--- SEA 1.000 
    

SEA2 <--- SEA 2.086 .169 12.336 *** par_1 

SEA1 <--- SEA 1.467 .146 10.071 *** par_2 

CMT4 <--- CMT 1.000 
    

CMT3 <--- CMT .524 .111 4.739 *** par_3 

CMT2 <--- CMT .306 .091 3.376 *** par_4 

CMT1 <--- CMT .545 .065 8.424 *** par_5 

CPS4 <--- CPS 1.000 
    

CPS3 <--- CPS .403 .078 5.202 *** par_6 

CPS2 <--- CPS .853 .098 8.718 *** par_7 

CPS1 <--- CPS .004 .062 .057 .955 par_8 

GDC3 <--- GDC 1.000 
    

GDC2 <--- GDC .605 .162 3.728 *** par_9 

GDC1 <--- GDC .672 .109 6.179 *** par_10 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

GDC1 
  

.134 

GDC2 
  

.027 

GDC3 
  

.140 

CPS1 
  

.000 

CPS2 
  

.167 

CPS3 
  

.052 

CPS4 
  

.431 

CMT1 
  

.154 

CMT2 
  

.024 

CMT3 
  

.060 

CMT4 
  

.489 

SEA1 
  

.454 

SEA2 
  

.328 

SEA3 
  

.241 

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

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

MFD .019 .002 .031 -.006 .033 -.006 .098 .042 -.007 .045 .136 .167 .047 .047 

GDC .019 .002 .031 -.006 .033 -.006 .098 .042 -.007 .045 .136 .167 .047 .047 

CPS .027 .002 .044 -.009 .047 -.009 .142 .061 -.011 .065 .196 .241 .068 .068 

CMT .030 .003 .048 -.010 .052 -.010 .155 .066 -.012 .070 .214 .263 .074 .074 

SEA .015 .001 .024 -.005 .025 -.005 .076 .032 -.006 .034 .105 .128 .036 .036 
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Correlation Matrix 

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

 SEA1 1.000              

SEA2 .435** 1.000             

SEA3 .314** .574** 1.000            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ   นายเสถียร  วงค์คม 

เกิด   วันศุกร์ที่   15   ธันวาคม  พ.ศ. 2521 

ที่อยู่   48  ม.14  ตําบลทาปลุก  อําเภอแม่ทา  จังหวัดลําพูน  51140 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนจักรคําคณาทร  จ.ลําพูน 

 พ.ศ.2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาพลศึกษา  

       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาพลศึกษา  

       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

ประวัติการท างาน   

พ.ศ.2545 เป็นลูกจ้างชั่วคราว  เมื่อ วันที่   19    กันยายน  2545   ตําแหน่งอาจารย์ 

สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝุายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)    

พ.ศ.2545 เป็นพนักงานเงินรายได้   เมื่อ วันที่  14  มีนาคม  2551    ตําแหน่งอาจารย์ 

สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝุายมัธยมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)    

 พ.ศ.2561 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดบ้านทาซีเมนต์

  

   

 
 


