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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 
2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์           
3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี ประชากร
ท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานจ้านวน 24,326 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่าจากกลุ่มตัวอย่าง               
ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ้านวน 660 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูป              
มีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ คือ 1) ตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัย จ้านวน 55 ตัว
บ่งช้ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% จึงได้รับการคัดสรรไว้ในโมเดลทุกตัว 2) โมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) 
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI)  ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (CFI) และค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (NFI) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด ท้ังในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 3) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง  0.90 - 1.47 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.73 - 2.13 และค่าน้้าหนักตัวบ่งช้ี             
มีค่าระหว่าง 0.74 - 2.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30  
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ก 



 
 
 

 

 

 

ABSTRACT 
   

Thematic  Title : Indicators of Inspirational Leadership for Primary School 
Principals: Developing and Testing the Structural 
Relationship Model 

Student’s Name : Wanlop Poojomjit 
Degree Sought : Doctor of Education 
Department : Educational Administration 
Anno Domini : 2018 
Advisor : Phrakrusutheejariyawat, Dr. 
Co-Advisor : Dr. Prayuth Chusorn 
 

The objectives of this research were to 1) study the appropriateness of the 
indicators for selection in the model, 2) test the fitness of the model developed from 
theory and research with the empirical data, and 3) verify the factor loading value of 
the major components, minor components and indicators. The research population 
was 31,026 primary school administrators under the jurisdiction of the Office of the 
Basic Education Commission. Data were collected by using a set of rating scale 
questionnaires from 660 randomly selected multistage random sampling. Data analysis 
was done by statistical program. The results of the research were based on the 
research hypotheses: 1) The 55 indicators used in the study were suitable for the 
criteria as mean equal to or higher than 3.00 and distribution coefficients equal to or 
less than 20%. All were selected in the model. 2) Models developed from theory and 
research were fit with empirical data by the value of relative Chi-square (CMIN/DF), 
root mean square error of approximation (RMSEA), goodness-of-fit index (GFI) adjusted 
goodness - of - fit index (AGFI), comparative fit index (CFI), and normed fit index (NFI) 
were in accordance with the criteria from both of the first order and the second order 
of confirmative factor analysis, and 3) the major components had factor loading ranged 
from 0 .90 to 1.47 , which is higher than the criterion as 0.70. The  minor components 
had factor loading between 0.73 to 2.13 and indicators had factor loading ranged from 
0.74 to 2.77, which are higher than the criterion as 0.30. 
 
Keywords :  Indicator, Inspirational Leadership, Primary School  Principals 
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สารรัตนะ ท่ีเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายแนวคิดในการศึกษาจนประสบความส้าเร็จ พร้อมท้ังท่ีคอย
ให้ก้าลังใจ แนะน้าผลักดันแม้ในยามท้อแท้ให้ฝ่าฝันอุปสรรคท้ังปวง 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านท่ีได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา ตลอดจน 
เพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกท่านท่ีคอยเป็นก้าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา  

ขอขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีคอย
ห่วงใยให้การสนับสนุนและเป็นก้าลังใจต้ังแต่เริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา  
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คุณพระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ท่ีประสิทธิ์ประสาทความรู้ ท่ีมีคุณค่ายิ่ง             
และแผ่คุณความดีนี้ให้แก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมท้ังเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพ          
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงในภาคส่วนต่างๆ               
ของประเทศหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติ
อาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้นอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน ปัญหาแรงงานนอก
ระบบและการค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคนไทยและสังคมไทยในหลายประการ (ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) เพื่อเตรียมรับกับกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีประเทศไทยจะต้องขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
ความเป็นพลวัต เพื่อการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในโลกท่ีหนึ่งด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน“การศึกษา” จึงนับเป็นกลไกหลักท่ีส้าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของคนไทย ให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมท่ีน้าไปสู่ความ
ยั่งยืนในเวทีโลก (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ก) เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือท่ี
ส้าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ รวมไปถึงการพัฒนาก้าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษท่ี 21 การศึกษาจึงมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขัน
และยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวัต (ส้านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560 ข) 

แต่ผลการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถท้าให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
สามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้เท่าท่ีควร แม้แต่
การพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีดัชนี
การพัฒนาทุนมนุษย์ในอันดับท่ี 81 จากท้ังหมด 134 ประเทศ ซึ่ งเป็นล้าดับทีต้่ากว่าอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังจะเห็นได้
จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ัวไป      
ท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ้านวนท้ังส้ิน 32,834 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
20,369 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่รับรองมาตรฐาน 12,465 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.96 
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานมากท่ีสุด ร้อยละ 
95.24 รองลงมา คือ สถานศึกษาสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพและส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาสังกัดสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่รับรองร้อยละ 39.10) (ส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2560) 
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จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจ
จากทุกภาคส่วนในสังคมมาโดยตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา หลายหน่วยงายได้ศึกษาและผลิตรายงาน
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาจ้านวนมากท่ีน้าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แต่ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่และ        
ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น (วีระชาติ กิเลนทอง, 2560) ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพท้ัง
ในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาท้ังระบบก็
ตาม (Whole School Approach : WSA) บุคคลท่ีมีความส้าคัญอย่างยิ่ ง ท่ีจะ ท้าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาได้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้องเป็นผู้น้าและผู้ประสาน             
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน และการเรียนรู้ 
รวมท้ังประสานสัมพันธ์ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ์, 2545) 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนจอมทัพส้าคัญท่ีจะน้าพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่งการ                     
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี และท้าให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน                   
การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแห่งนั้น 

ปัจจัยส้าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารจัดการ (บุรัญชัย จงกลนี, ม.ป.ป.) แต่ท่ีผ่านมายังพบว่า การบริหารจัดการ 
ด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ  ไม่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น สาเหตุของการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารขาดความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา         
ท้ังส่วนตัวและด้านปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่มีการสร้างขวัญและก้าลังใจในการท้างาน ไม่สอนงาน 
ไม่กระจายงาน ไม่เป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ผู้บริหารส่ังงานไม่ตรงกับความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ผู้บริหารขาดการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 4) ผู้บริหารไม่ไว้วางใจใน
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดหรือตัดสินใจในการท้างานด้วย
ตนเอง 5) ผู้บริหารขาดความมั่นคงทางอารมณ์ 6) ผู้บริหารส่ังการตามค้าส่ังของหน่วยเหนือไม่เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้สติปัญญาในการคิดงาน  ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน (อุดม สิงห์โตทอง, 2550) 

ดังนั้น  ผู้บริหารในฐานะผู้น้าอง ค์ก ร จ้าเป็นต้องปฏิรูปตนเอง และกระตุ้นให้ เกิด                        
การเปล่ียนแปลงองค์กรครั้งใหญ่เพื่อน้าไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส้าคัญท่ีจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และความสมดุลเพื่อให้ การบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลส้าเร็จ  (ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) เนื่องจากผู้น้า (Leader) เป็นบุคคลท่ี
ท้าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส้าเร็จ ด้วยคุณสมบัติท่ีโดดเด่นกล่าวคือเป็นผู้ท่ีมีบทบาทใน
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลท่ีก่อให้เกิดความทัศนะ
เกี่ ยวกับภาวะ ผู้น้ าไว้หลากหลายแนวทาง Gibson, Ivancevich and Donnelly (1997) มอง          
ภาวะผู้น้า (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น้าเป็นตัวแทนใน
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การเปล่ียนแปลง เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น้าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ          
การปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มด้วย วิโรจน์ สารัตนะ (2555) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น้าไว้ว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารจะ
ท้าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอื่นๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น้าว่าเป็นกระบวนการหรือการกระท้าท่ีมี          
ความทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงของโลกพร้อมผลักดันให้ผู้อื่นเห็นพร้อมและสามารถท้าไปพร้อมๆ 
กันได้อย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน           
เป็นผู้น้าทางด้านความคิด คิดไตร่ตรองอย่างละเอียด รอบคอบ คิดอย่างเป็นระบบ และท่ีส้าคัญ
จะต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ Northouse (2010) ไ ด้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น้าว่าเป็น
กระบวนการของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มบุคคลเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของกนกอร สมปราชญ์ (2556) ท่ีกล่าวว่าการใช้อิทธิพลหรือ
อ้านาจหน้าท่ีในความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ต่อสมาชิกในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการหรืออ้านวยการ 
โดยใช้กระบวนการติดต่อเพื่อมุ่งให้บรรลุตามเป้าหมาย Maxwell (2008) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น้าไว้ว่า ภาวะผู้น้า คือ การกล้าเส่ียง มองเห็นทุกโอกาสขณะท่ีผู้อื่นมองเห็นวิกฤตสร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างจินตนาการ ปลุกความกล้า มุ่งสู่ความส้าเร็จ รู้จักการใช้หัวใจประสานงานกับคนรอบข้างและ
ยังให้แง่คิดด้วยว่า “ภาวะผู้น้าไม่สามารถพัฒนาขึ้นในชั่วพริบตา แต่สามารถพัฒนาไปได้ตลอดชีวิต” 

ภาวะผู้น้าของผู้บริหารนั้นเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่ง          
การเรียนรู้ของสถานศึกษา จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น้าของผู้บริหารในการท่ีจะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, 2545) เนื่องจากภาวะผู้น้าเป็นศาสตร์และ 
เป็นศิลปะหรือกระบวนการท่ีผู้น้ามีอิทธิพลต่อผู้ตามในการโน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจและมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนั้นภาวะผู้น้าจึงเป็นส่ิง
ส้าคัญและจ้าเป็นยิ่งในการบริหารงาน  ดังท่ี Burns (1987) ได้เสนอความเห็นว่าภาวะผู้น้า คือ              
การน้าความคิดเกี่ยวกับผู้น้าและผู้ตามมาร่วมกัน  ท้าให้ผู้น้าและผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์ร่วม คือ              
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้น้าและผู้ตามเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน  ดังนั้น ภาวะผู้น้าจึงเป็น            
ส่ิงส้าคัญยิ่งในการบริหารงาน และในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งประสิทธิผลท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ภาวะผู้น้า
เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสุดของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก            
ท้ังในแง่การสร้างพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งส่งผลต่อความส้าเร็จในการ
ด้าเนินงานของสถานศึกษา ด้วยภาวะผู้น้าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการเข้าไปมิอิทธิพล
เหนือการท้างานของกลุ่ม ภายใต้สถานการณ์และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานใช้
ความพยายามท้างานให้ส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ภาวะผู้น้าย่อมน้ามาซึ่งคุณค่าและผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มและสถานศึกษา การเป็นผู้น้าจึงเป็นศิลปะ
ของการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นเกิดการยอมรับ เช่ือมั่น และเล่ือมใสศรัทธาใน
ตัวผู้น้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2544) ซึ่ง
สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2546, หน้า 13) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จะต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริหารให้ทันสมัย มีการปฏิบัติงานในลักษณะของการปฏิบัติ
ท่ีอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีจะต้องท้างานให้เกิดความส้าเร็จ             
ตามเป้าหมาย เป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการท้างานเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม ให้ความส้าคัญกับสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้น้ากับ           
ผู้ตาม เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงานจนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท้างาน และคุณลักษณะท่ีดีใน
เชิงการบริหาร ผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น้ามาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ  เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือในการด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับ พรชัย เจดามาน (2560) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น้าศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะ
ประสบความส้าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ร่วมทั้งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ผู้น้าต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation) ให้เกิดขึ้นเพื่อให้
ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีการต้ังมาตรฐานในการท้างานสูง มีการคิด
เชิงบวกและเช่ือมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
         ดังนั้น จากคุณลักษณะของผู้น้ายุคใหม่ท่ีจะส่งผลต่อการท้างานท่ีมีประสิทธิผล ซึ่ ง
องค์ประกอบท่ีส้าคัญอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อการท้างานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ก็คือการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการท้างาน ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจโดยได้ศึกษาทัศนะ
หรือผลงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงานท่ีหลากหลายท่ีกล่าวถึงภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ
( Inspirational Leadership) เ ช่น  Garrett (2005) Baldoni (2010) Maxwell (2011)  James 
(2012) Forman (2013) Weber (2013) Lattimer (2013) Moran (2013) Krishnan (2014) 
Roberts (2014) Power (2014) Strang (2014) Rao (2015) Newlands (2015) Cousin (2015) 
Kloefkorn (2015) Prime (2015) Roberts (2016)  เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดท่ีผู้วิจัยจะกล่าวใน          
บทท่ี 2 เพื่อสังเคราะห์หาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติและตัวบ่งช้ีท่ีจะ
น้าไปสู่การก้าหนดเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ(Inspirational 
Leadership)  เพื่อน้าไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์หากพบว่าโมเดลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ท่ีก้าหนด ก็แสดงว่าสามารถท่ีจะน้าเอา โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ( Inspirational Leadership) ท่ีได้ไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น้าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
เพื่อก้าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาภาวะผู้น้าได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา อันจะช่วยลดปัญหา
ความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารในสถานศึกษาได้ นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงาน              
เขตพื้นท่ีการศึกษา และส้านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาบุคคลกร สามารถน้าเอา โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 
( Inspirational Leadership) ท่ี เป็นผลจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามภารกิจ 
(monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและใช้เป็นประโยชน์ในด้านการประเมินผล (evaluation) 
การด้าเนินงานว่าวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใดอีกด้วย ตามทัศนะของ นงลักษณ์ วิรัชชัย 
(2545) ท่ีกล่าวว่าโมเดลท่ีได้รับการทดสอบแล้วจะมีคุณสมบัติความสามารถในการย่อข้อมูล (data 
reduction) อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้้าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัด
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ข้อมูลอย่างสรุปท้าให้สามารถน้าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด้าเนินงานขององค์กรได้ 
และมีคุณสมบัติท่ีสามารถน้าไปใช้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศหรือหน่วยงานย่อย  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนมีความส้าคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้น
การศึกษาและพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้และฝึกอบรมส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา         
อีกท้ังเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการด้าเนินงานส่งเสริมประสิทธิผลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีมากขึ้น 
 
1.2  ค าถามการวิจัย  

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
โดยมีค้าถามการวิจัยย่อยดังต่อไปนี้  
 1.2.1  ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด
หรือไม่ 

1.2.2  ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ี
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 1.2.3  ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดหรือไม่ 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิง
บันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อคัดสรรก้าหนดไว้
ในโมเดล (2) เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (3) เพื่อตรวจสอบน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ 
ตัวบ่งช้ี 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย  

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยนี้สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้นิยาม             
เชิงประจักษ์ (empirical definition) ท่ีนักวิ จัยก้าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อย                 
โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แล้วก้าหนดน้้าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูล                   
เชิงประจักษ์ เป็นวิธีท่ีมีผู้นิยมใช้กันมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) เพราะเป็นการวิจัยท่ียึดถือทฤษฎี
ประจักษ์นิยม (empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) จึงมีความน่าเช่ือถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพื่อการสังเคราะห์ ท้ังในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และ
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ตัวบ่งช้ี ดังผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมได้ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบ
วิธีวิจัย ท้ังกรณีการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้สถิติท่ีเหมาะสม  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก้าหนดสมมุติฐานการวิจัยเพื่อคาดคะเนค้าตอบจากผลการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมส้าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว

บ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า 
3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% 

1.4.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมี ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์  (relative Chi-square: CMIN/DF) มี ค่า ต้ังแต่  1 -3 หรือน้อยกว่ า                  
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) มีค่าต้่ากว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) มีค่าต้ังแต่ 
0.90 - 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness-  of-fit index: AGFI) มีค่า
ต้ังแต่ 0.90 - 1.00 ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) มีค่าต้ังแต่ 
0.90 - 1.00 และดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าต้ังแต่ 0.90 - 1.00 

1.4.3 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (loading factor) ขององค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับหรือ               
สูงกว่า 0.70 และค่าน้้าหนักองค์ประกอบ ขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 
0.30 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย  
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2560 
 1.5.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ และองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
องค์ประกอบของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ีเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย และก้าหนดเป็น
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual framework) ในครั้งนี้มีดังนี้  
  1) องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ (visionary) ประกอบด้วย 
   (1) กล้าเส่ียง (risk-taker) 

 (2) มีจินตนาการ (imaginative) 
 (3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) 

 2) องค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ (trust) ประกอบด้วย 
 (1) มีความสามารถ (ability) 
 (2) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 
 (3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) 

 3) องค์ประกอบมีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ประกอบด้วย 
 (1) รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) 
 (2) มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
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 (3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (self-development) 
 4) องค์ประกอบมองในแง่ดี (optimistic) ประกอบด้วย 

 (1) มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 
 (2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
 (3) มองในเชิงบวก (look positive) 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ในการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ผู้ศึกษาได้ก้าหนดนิยามเฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้  
 1.6.1  ผู้บ ริหารโรงเ รียนประถมศึกษา  (Primary school principals) หมายถึ ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้ารงต้าแหน่งใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.6.2  ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสังเกตได้จาก
การแสดงออกใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีวิสัยทัศน์ท่ีดี 2) มีความน่าไว้วางใจ 3) มีความกระตือรือร้น 
4) มองในแง่ดี 
 1.6.3  มีวิสัยทัศน์ (visionary) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะในการท้างาน ท่ีสังเกต
ได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) กล้าเส่ียง 2) มีจินตนาการ 3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง                
โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

 1) กล้าเส่ียง (risk-taker) หมายถึง บุคคลกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้            
ส่ิงใหม่ๆ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ในการท้างาน กล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้นมีความเช่ือมั่น 
ท่ีจะท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ และกล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

 2) มีจินตนาการ (imaginative) หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  
เป็นตัวช่วยส้าคัญในการน้าความรู้ ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท้างาน               
เพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 

 3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ           
ท่ีเกิดทางจิตใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นน้าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรองทดลองท้าและน้าไป
ปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงนั้นน้าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 1.6.4  มีความน่าไว้วางใจ (trust) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะในการท้างาน ท่ีสังเกต
ได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีความสามารถ  2) มีความน่าเช่ือถือ 3) มีความ
ซื่อสัตย์ โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้  

 1) มีความสามารถ (ability) หมายถึง สมรรถภาพและความช้านาญของบุคคล            
ซึ่งสามารถท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในการท้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย หรือธุรกรรมใดๆ 
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โดยใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะให้งานนั้นๆ ส้าเร็จลุล่วงไปได้ ตามท่ีต้ังใจไว้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 2) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) หมายถึง บุคคลท่ีมีความคงเส้นคงวา รักษาค้ามั่น
สัญญา วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ สามารถเป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นใน
องค์กร ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและมีการพัฒนา
ความรู้ความช้านาญของตนเองอยู่เสมอ 

 3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) หมายถึง การแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและ
ความเคารพต่อผู้อื่นไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ
ไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรมมีความประพฤติตรง ท้ังต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 
 1.6.5  ความกระตือรือร้น (enthusiasm) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะในการ
ท้างาน ท่ีสังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีความสุขในส่ิงท่ีท้า 2) มีความอยากรู้
อยากเห็น 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

 1) รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) หมายถึง การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจท่ีดี 
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานมีความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้น
ในขณะท้างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท้างานมีความ
พึงพอใจในงานและมีความกระตือรือร้นในการท้างาน มีความต่ืนตัวท้างานได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท้างาน 

 2) มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้  
มักอยู่ ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอเป็นแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจท้าให้เกิด
แรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (self-development) หมายถึง พฤติกรรม                
ท่ีแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะท้างาน                
ให้ดีท่ีสุด เพื่อให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง มีการต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายและน้าเอาความสามารถ
ท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 1.6.6.  มองในแง่ดี (optimistic) หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะในการท้างาน                 
โดยสังเกตได้จากการแสดงออกใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) มั่นใจในตัวเอง 2) สร้างแรงจูงใจ 3) มองใน
เชิงบวก โดยแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

 1) มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) หมายถึง การมีศรัทธาในตนเอง เช่ือมั่น เช่ือถือ
ในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท้าให้
ไม่มีความประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิด  กล้าท้า มีความคิด
ทางบวกว่าตนเองสามารถท้าได้ท้าส้าเร็จและมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงดังกล่าวอยู่เสมอ 
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 2) สร้างแรงจูงใจ (motivation for self) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึง
การมีแรงขับในตัวเอง ซึ่งเป็นแรงขับในเชิงบวก โดยมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดความพยายาม สร้างความท้าทายในงานท่ีท้าเพื่อน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

 3) มองในเชิงบวก (look positive) หมายถึง แนวคิดท่ีช่วยให้เรามีความสุขเข้าใจ            
คนอื่นได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติเป็นการมองส่วนดีของผู้อื่นอย่างมีหลักการและรอบคอบเน้น
ย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับตนเองในทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถสร้างหรือต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคตของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1.7.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ  
1) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ หากผลการ

ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ท่ีสามารถน้าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้
สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ หากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน้าไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไป
ได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
  3) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะ ผู้น้าเชิงบันดาลใจ หากผลการ
ทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อ
ข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้้าซ้อนของข้อมูล 
เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท้าให้องค์กรสามารถน้าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กรได้ และมีคุณสมบัติท่ีสามารถน้าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย  
 1.7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้  
  1) ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะท้าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะ
ผู้น้าเชิงบันดาลใจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการยืนยันด้วยกระบวนการวิจัย ท่ีสามารถน้าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐานเพื่อก้าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาเพื่อช่วยลด
ปัญหาความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้ 
  2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส้านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร สามารถน้า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ีเป็นผลจาการวิจัยไปใช้เป็น
ประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และในด้านการ
ประเมินผล (evaluation) การด้าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ก้าหนดโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา”  
เพื่ อใ ช้ เป็น โมเดลการวิ จัยหรือโมเดลสมมติฐานเพื่ อการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประ จักษ์                   
ตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 1 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ คือ  

2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 
2.2 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 

 
2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ (Inspirational Leadership) 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจในท่ีนี้ ผู้วิจัย
ศึกษาจากทัศนะ หรือจากผลงานวิจัยของนักวิชาการในช่วง คศ. 2005-2016 ดังนี้ 

 2.1.1 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Garrett 
 Garrett (2005) จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการก้าหนดรูปแบบท่ีเป็นกรอบของความคิด  

ความรู้สึก ความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตาม          
จากการวิจัยได้คุณลักษณะของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท้ังหมด18 ลักษณะและแต่ละลักษณะได้ถูก
ระบุและถูกก้าหนดสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการท่ีเป็นหลักส้าคัญของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ          
เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน Garrett ได้สรุปคุณลักษณะภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจจาก 18 
ลักษณะเป็นคุณสมบัติของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) สร้างสรรค์ส่ิงท่ีจะเกิด
ในอนาคต  (creating the future)  2)  มีความกระตือรือร้น (enthusing) 3) มีค่านิยมในการท้างาน
ท่ีชัดเจน  (clarifying values)  4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท้างาน (ideas to action) 
 2.1.2 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Baldoni 

 Baldoni (2010) ได้กล่าวถึงผู้น้าว่านอกจากส่ิงท่ีด้าเนินการตามภาระงานแล้วไม่
เพียงพอ แต่ต้องมีความสามารถพิเศษ และจินตนาการท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการก้าหนดวิสัยทัศน์
ส้าหรับอนาคตเพื่อเป็นส่ิงท่ีต้องยึดมั่นและท้างานต่อในกระบวนการท่ีต้องเปล่ียนแปลงตัวเองส้าหรับ
รุ่นต่อๆ ไปของความเป็นผู้น้าพร้อมด้วยคุณสมบัติของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ซึ่งเขาได้กล่าวไว้                 
3 องค์ประกอบ คือ 1) มีการมองส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง (realism) 2) มีการปรับปรุงงาน             
ให้ดีขึ้นเสมอ (improvement) 3) มองในแง่ดี (optimism) 
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 2.1.3 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Maxwell 
 Maxwell (2011) ได้กล่าวว่าผู้น้าต้องแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อสร้างแรงบันดาล

ใจท่ีจะน้าสู่เป้าหมายหรือเพื่อให้การท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้น้าเชิงบันดาลใจจะต้องส่งเสริมให้
พวกเขาเช่ือมั่นในศักยภาพของพวกเขาและช่วยให้ให้พวกเขาพัฒนาการท่ีดีในการท้างาน เขาได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจไว้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นผู้มีจิตบริการ (attitude 
of service) 2) ยืนหยัดใน ส่ิง ท่ี ท้า (affirmation) 3) มีความสุภาพอ่อนโยน  (attentiveness)                     
4) มีความพร้อมอยู่เสมอ (availability) 5) มีความน่าเช่ือถือ (authenticity) 

 2.1.4 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ James 
 James (2012) กล่าวถึง7 ลักษณะของผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงซึ่งเขา

กล่าวว่า ผู้น้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ียิ่งใหญ่
มักจะมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายท่ีชัดเจน (purpose) 2) พร้อมท่ีจะตอบสนอง (giving Back)            
3) มีความกตัญญูกตเวที (gratitude) 4) มีความเช่ือและค่านิยม (beliefs & values) 5) มีความ           
เอาใจใส่  (empathy) 6) มุ่ ง เน้นการท้างานเป็น ทีม ( team focus) 7) มีความกระตือรือร้น 
(enthusiastic)  

 2.1.5 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Forman 
 Forman (2013) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิดไว้ 

8 ประการ ดังนี้ 1) มีลักษณะหลักการท้างานโดยการคิดใหม่ (Rethink and reframe) 2) มีความ
พยายามท้า ส่ิง ท่ี ส้าคัญให้ ส้า เร็จ (pursue significance) 3) มี ชีวิต ชีวาในการท้างาน (Live)                         
4) เป็นผู้น้าในการสร้างวัฒนธรรมการท้างาน (lead through culture) 5) ได้รับความไว้วางใจ  (Earn 
and extend trust) 6) ยึดมั่นในความโปร่งใส่ (embrace transparency) 7) มีเครือข่ายในการ
ท้างาน (connect with others) 8) เป็นผู้สร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างกว้างขว้าง (collaborate 
across boundaries) 

 2.1.6 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Weber 
 Weber (2013) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิด    

ไว้  6 ประการ 1) มีวิสัยทัศน์ (Vision) 2) มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน (enhancement)                     
3) มีการขับเคล่ือนการท้างานสม่้ าเสมอ (driving) 4) ยึดหลักการในการท้างาน (principles)                       
5) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 6) มีความเช่ียวชาญ (expertise) 

 2.1.7 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Lattimer 
 Lattimer (2013) ได้กล่าวถึงผู้น้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจ (7 Traits of Inspirational 

People, And What Leaders Can Learn) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ท่ีล้้าลึก (They owned a deeply 
held vision) 2) รู้จักก้ากับตนเองควบคุมตัวเอง (inner and self- directed) 3) รู้จักใช้ประโยชน์          
ท่ีได้รับร่วมกัน(shared benefitted the greater good) 4) มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท (They were 
committed and dedicated) 5) ไม่ขัดขวางโดยความคิดเห็นท่ีนิยม (They weren’t deterred  
by popular opinion) 6) ท้าหน้าท่ีโดยไม่เกรงกลัว (They acted fearlessly) 7) มีความพยายาม               
ท้าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ (They dare to attempt the impossible) 
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 2.1.8 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Moran 
 Moran (2014) ได้น้าเสนอถึงกุญแจของการมีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ไว้ 5 ลักษณะ 

คือ 1) กล้าท่ีจะเผชิญหน้ากับความท้าทาย ( face challenges)  2) ชนะด้วยความไว้วางใจ           
(win trust) 3) กล้ายอมรับความเป็นจริ ง  (be authentic) 4) ไ ด้รับความเคารพจากคนอื่น              
(earn respect) 5) มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็น (enthusiastic curious) 

 2.1.9 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Krishnan 
 Krishnan (2014) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ไว้ 5 ลักษณะ คือ

1) มีความน่าเช่ือถือ (authenticity) 2) มีความรับผิดชอบ (accountability) 3) มีวิสัยทัศน์ (have  a 
Vision) 4) มีความมั่นคงและความเป็นธรรม (consistency & Fairness) 5) มีความโปร่ ง ใส 
(transparency of actions) 

 2.1.10 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Power 
   Power (2014) ท้าหน้าท่ีเป็น ผู้อ้านวยการสถาบันอาสาในสันติภาพ ท้างาน           

เป็นดีเจ วิทยุและเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย
เซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ีมีประสิทธิภาพ                  
(3 Powerful Traits of Inspirational Leaders) ไว้ 3 ลักษณะ คือ 1) ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน
ร่วมงาน (earn trust) 2) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 3) มีบุคลิกในการมองโลกในแง่ดี 
(optimism) 

 2.1.11 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Strang 
   Strang (2014) ได้กล่าวถึงหลักการของผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจ โดยเสนอแนวคิด            

ไว้ 7 ประการ 1) มีวิ สัยทัศน์ (vision) 2) มีความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving)              
3) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (constant growth) 4) มีการสร้างแรงจูงใจและการส่ือสารท่ีดี
กับเพื่อนร่วมงาน (motivation and communication 5) ยืนหยัดในส่ิงท่ีท้า (tenacity) 6) ผู้น้า
สร้างแรงบันดาลใจต้องมีจิตใจท่ีเอื้ออาทร (generosity of spirit) 7) ท้าตัวเรียบง่าย (comfortable 
in their own skin) 

 2.1.12 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Rao 
   Rao (2015) กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจและแรงจูงใจ โดยได้ระบุไว้ 

7 ลักษณะ คือ 1) มีความกระตือรือร้นอย่างสม่้าเสมอ (enthusiasm regularly) 2) มีวิ สัยทัศน์ 
(Vision) 3) บอกเล่าเรื่องราวท่ีน่าจดจ้า (tell memorable stories) 4) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีส่วนร่วม (subordinate participation) 5) มองในแง่ดี (optimistic) 6) มีความสามารถกระตุ้น            
ให้ผู้อื่นได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตน (ability to encourage people with their full potential)            
7) มีความยืดหยุ่นในการท้างาน (flexibility) 

 2.1.13 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Newlands 
   Newlands (2015) เป็นผู้ประกอบการนักลงทุนท่ีปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาด

ออนไลน์ เขาอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์และ           
มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นทนายความนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในฐานะ ท่ีเป็น
นักเขียนหนังสือ "การตลาดออนไลน์: เป็นหนังสือคู่มือ" เผยแพร่ส้าหรับผู้ประกอบการ และได้กล่าวว่า 
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งานของผู้น้าคือ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนท่ีจะท้างานร่วมกันโดยผู้น้าเป็นส่วนท่ีส้าคัญท่ีจะ
ขับเคล่ือนอยู่ตลอดเวลา เขาได้กล่าวถึงลักษณะส้าคัญของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจไว้ 7 ลักษณะ 
ดังนี้คือ 1) มีทัศนคติท่ีดี คิดบวก (unerring positivity) 2) มีความกตัญญูต่อทีม (grateful to their 
team) ผู้น้าเชิงบันดาลใจควรแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคนมีความส้าคัญต่อทีมผู้น้าควรช่ืนชมทีมงาน
เสมอ 3) มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนส้าหรับอนาคต (vision for the future) โดยต้องแสดงให้รู้ว่าส่ิงท่ีก้าลัง
มุ่งมั่นจะประสบความส้าเร็จอย่างแน่นอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท้างาน 4) รับฟังผู้อื่น (listen) 
โดยต้องรับฟังและตอบสนองอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและความส้าคัญกับทุกคน                 
5) มีการส่ือสารท่ีดี (communicate impeccably) 6) มีความน่าไว้วางใจ (trustworthy) เมื่อทีม       
มีความภาคภูมิใจในตัวของผู้น้าและองค์กรก็จะเป็นแรงบันดาลใจท่ีอยู่ เบื้ องหลังความส้าเร็จ               
7) มีความกระตือรือร้น (passionate) ผู้น้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจท่ีมีความกระตือรือร้นจะเป็น
แบบอย่างในการท้างานอย่างมีความหมาย 

 2.1.14 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Cousin 
   Cousin (2015) เป็นชาวอเมริกันท่ีได้รับยกย่องให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ

อเมริกาท่ียิ่งใหญ่ ได้กล่าวถึงหลักการเป็นภาวะผู้น้าเชิงแรงบันดาลใจ ซึ่งเสนอแนวคิดไว้ 14 ประการ  
ดังนี้ 1) มีความชัดเจนในการท้างาน (focus) 2) มีความเรียบง่าย (simplicity) 3) ผู้น้าเชิงบันดาลใจ
ต้องมีความสง่างาม (elegance) 4) มีการสร้างนวัตกรรมใหม่เสมอ (innovation) 5) มีความน่าเช่ือถือ 
(authenticity) 6) มีวิ สัยทัศน์ (vision) 7) มีความมั่นใจ (certitude) 8) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจท่ีดี (discernment) 9) ยืนหยัดในส่ิงท่ีท้า (tenacity) 10) มีการเลือกสรรคนท้างานท่ีเก่ง
ระ ดับหั วกะ ทิ ( selectivity) 11) มีความสามารถในการประสานร่ วมมื อ ( collaboration)                        
12) เป็นคนท่ีมีความละเอียดรอบคอบ (detail) 13) มีจินตนาการ (imagination) 14) คิดต่าง (think 
different) 

 2.1.15 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Kloefkorn 
   Kloefkorn (2015) กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจและแรงจูงใจ โดยได้

ระบุไว้ 5 ลักษณะ 1) มีคุณสมบัติเป็นบุคคลท่ีมีความกล้าหาญ (courage) 2) เป็นผู้มองการไกล 
(Foresight) 3) มีความชัดเจนในการท้างาน (focus) 4) เป็นคนท่ีคิดบวก (positivity) 5) มีความ
กตัญญู (gratitude)   

 2.1.16 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Prime 
   Prime (2015) วารสารช่ือดังได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้น้าท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ทีมงาน (8 Leadership Qualities to Motivate and Inspire Your Team) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในการท้างานท่ีชัดเจน (provide a vision and purpose) 2) ก้าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน (set clear goals) 3) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี (lead by example) 4) ส่งเสริม
การท้างานเป็นทีม (encourage teamwork) 5) มีทัศนคติเชิงบวกในการท้างาน (be optimistic 
and positive) 6) สรรเสริญและให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างขวัญก้าลังใจ (give praise and rewards) 
7) มีการติดต่อส่ือสารกับทีมงานตลอดเวลา (communicate with the team) 8) ให้อ้านาจใน        
การท้างานของทีมงานอย่างเต็มท่ี (empower team members) 
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 2.1.17 องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจตามทัศนะของ Roberts 
    Roberts (2016) เป็นวิทยากรมืออาชีพเป็นผู้เขียน 'สูตรส้าหรับความสุขเป็นโค้ชและ
ผู้ฝึกสอน และเป็นสมาชิกระดับมืออาชีพของการพูดมืออาชีพสมาคม (PSA) ของ สหราชอาณาจักร
และไอร์แลนด์และเป็นรองประธานภูมิภาคของยอร์คได้กล่าวถึง 7 ลักษณะท่ีส้าคัญของผู้น้าท่ีสร้าง
แรงบันดาลใจ (7 essential traits of inspirational leader) ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์และมองภาพใหญ่
(They have vision – their focus is wide, ‘big picture’ orientated and strategic.) เขากล่าว
ว่าแม้ในท่ามกลางความวุ่นวาย ทีมงานต้องมุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายและกลยุทธ์และมีส่วนร่วมกับทีม         
เพื่อการพัฒนา 2) มีการฝึกอบรมและสนับสนุนการท้างานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีม 
(empowerment – coaching, training, support) 3) มีความรับผิดชอบและความน่าเ ช่ือถือ
(responsibility accountability & trust) ผู้น้าต้องสร้างความน่าไว้วางใจและความน่าเคารพ             
4) ต้องมีการติดต่อส่ือสารและจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ (communicate and embody purpose 
& vision) 5) รู้จักฟังผู้อื่น (make time – listen) ผู้น้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจจะต้องรับฟังเพื่อให้           
การเรียนรู้ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท้าให้การแสดงความคิดเห็นเกิดคุณค่ามากขึ้นและมีแนวโน้ม           
ท่ีจะท้าให้งานประสบผลส้าเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 6) ผู้น้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจต้องรู้จักท่ีจะต้าหนิและ
ให้ เครดิต( take blame & give credit) 7)  คิดนอกกรอบ ( innovate/think outside the box)      
ผู้น้าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นบรรลุวิสัยทัศน์ 
ขององค์กร 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก้าหนดองค์ประกอบของภาวะ ผู้น้า              
เชิงบันดาลใจ ( Inspirational leadership) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ     
18  แหล่งดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบท่ีนักวิชาการได้เสนอไว้นั้นแม้จะระบุช่ือ 
ท่ีแตกต่างกันแต่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกันดังนั้นเพื่อให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมี
ความเหมาะสมผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันให้รวมเป็น
กลุ่มท่ีเป็นกลาง (neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นท่ีใช้
ช่ือแตกต่างกันและน้ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
  1)  มี วิสัยทัศน์  (visionary) มีอง ค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน  ดังนี้                            
1) มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนส้าหรับอนาคต 2) มีวิสัยทัศน์ 3) มีวิสัยทัศน์ 4)มีวิสัยทัศน์ 5) มีวิสัยทัศน์                    
6) มีวิสัยทัศน์ 7) มีวิสัยทัศน์ 8) มีวิสัยทัศน์ 9) มองการณ์ไกล 10) สร้างสรรค์ส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต 
  2)  มีความน่าไว้วางใจ (trust) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน  ดังนี้                       
1) มีความน่าเช่ือถือ 2) มีความน่าเช่ือถือ 3) มีความน่าเช่ือถือ 4) ได้รับความไว้วางใจ 5) ให้ความ
ไว้วางใจ 6) ให้ความไว้วางใจ 7) ให้ความไว้วางใจ 8) ให้ความไว้วางใจ 9) ให้ความไว้วางใจ 
  3)  มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน ดังนี้       
1) มีความกระตือรือร้น 2) มีความกระตือรือร้น 3) มีความกระตือรือร้น 4) มีความกระตือรือร้น           
5) มีความกระตือรือร้น 6) มีชีวิตชีวาในการท้างาน 7) มีความอยากรู้อยากเห็น 
  4)  มองในแง่ดี  (optimistic) มีอง ค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน  ดังนี้                           
1) มองในแง่ดี 2) มองในแง่ดี 3) มองในแง่ดี 4) คิดบวก 5) มีทัศนคติเชิงบวกในการท้างาน                        
6) ไม่ขัดขวางความคิดเห็นท่ีเป็นท่ีนิยม 
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  5)  คิดนอกกรอบ (think outside the box) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) คิดนอกกรอบ 2) คิดนอกกรอบ 3) คิดใหม ่4) คิดต่าง 
 จากการก้าหนดช่ือองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบท่ีเป็นทัศนะหรือผล
การศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้นามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  
(theoretical framework) ท่ีผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก้าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ :  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1-2.17 แทนการระบุช่ือของนักวิชาการหรือ

แหล่งอ้างอิงตามล้าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น   
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ตารางที่ 2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ (Inspirational leadership)   

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
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ม 

1. 1. มีวิสัยทัศน์ (visionary)                  10 
2. 2. มีความน่าไว้วางใจ (trust)                  8 
3. 3. มีความกระตือรือร้น (enthusiasm)                  8 
4. 4. มองในแง่ดี (optimistic)                  7 
5. 5. มุ่งเน้นทีม (focus on team)                  4 
6. 6. คิดนอกกรอบ (think outside the box)                  3 
7. 7. มีการสื่อสารที่ดี (good communication)                  3 
8. 8. ยืนหยัดในสิ่งที่ท้า (insist on doing things)                  3 
9. 9. มีความกตัญญู (gratitude)                  3 
10. 10. มีค่านิยมการท้างานที่ชัดเจน (values framework)                  3 
11. 11. มีการปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอย่างสม่้าเสมอ (improvement)                  3 
12. 12. มีเป้าหมายชัดเจน (the goal is clear)                  3 
13. 13. มีความกล้าหาญ (courage)                  3 
14. 14. กล้ายอมรับความจริง (accept the fact)                  2 
15. 15. มีความอ่อนโยน (a gentle)                  2 
16. 16. ยึดมั่นในความโปร่งใส (commitment to transparency)                  2 
17. 17. มีความเรียบง่าย (simplicity)                  2 

18. 18. พร้อมที่จะตอบสนอง (ready to respond)                  2 

19. 19. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม (subordinate participation)                  2 

20. 20. มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน (enhancement)                  2 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ)  

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
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รว
ม 

21. กระตุ้นให้ผู้อื่นท้างาน (encourage potential)                  2 

21. 22. มีความสง่างาม (with elegance)                  2 

22. 23. มีความรับผิดชอบ (responsibility)                  1 

23. 24. รับฟังผู้อื่น (listen to others)                  1 

24. 25. มีจิตบริการ (mental services)                  1 

25. 26. มีความพร้อมอยู่เสมอ (are ready)                  1 

26. 27. มีความเอาใจใส่ (with attention)                  1 

27. 28. สร้างวัฒนธรรมในการท้างาน (create a culture of work)                  1 

28. 29. สร้างให้เกิดความร่วมมือ (create a Partnership)                  1 

29. 30. มีหลักในการท้างาน (principles)                  1 
30. 31. มีความเชี่ยวชาญ (expert)                  1 

31. 32. ได้รับความเคารพ (respect)                  1 

32. 33. มีความมั่นคงเป็นธรรม (a fairly steady)                  1 

33. 34. มีความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving)                  1 

34. 35. มีเรื่องราวที่น่าจดจ้า (memorable stories)                  1 

35. 36. มีความยึดหยุ่นในการท้างาน (flexible working)                  1 

36. 37. สร้างนวัตกรรมใหม่เสมอ (always innovation)                  1 

37. 38. มีความมั่นใจ (confidently)                  1 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
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ม 

38. 39. มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี (good decision)                  1 

39. 40. มีสมรรถนะในการเลือกสรร (performance of services)                  1 

40. 41. มีความละเอียดรอบคอบ (carefully)                  1 

41. 42. มีจิตนาการ (have imagined)                  1 

42. 43. ต้าหนิเพ่ือก่อ (take blame & give credit)                  1 

43. 44. ใช้เวลาในการท้างานอย่างคุ้มค่า  
44.       (time to work cost-effectively)       

 

      

 

 

  1 

45. 45. มีความคิดสร้างสรรค์ (ideas to action)                  2 

46. 46. มีการควบคุมตนเอง (inner and self- directed)                  1 

รวม 4 3 5 7 8 4 7 6 5 3 6 7 6 14 5 6 7 103 
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จากตารางท่ี 2.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ พบว่า            
มีองค์ประกอบท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ้านวน 46 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถี่ สูง ต้ังแต่ 6 ขึ้นไปเพื่อคัดสรรเป็น
องค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อการวิจัย ได้จ้านวน 4 องค์ประกอบ
ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 มีวิสัยทัศน์ (visionary) 
 องค์ประกอบท่ี 2 มีความน่าไว้วางใจ (trust) 
 องค์ประกอบท่ี 3 มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
 องค์ประกอบท่ี 4 มองในแง่ดี (optimistic) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ได้ดัง           

ภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  โมเดลการวัดของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 
 

 ภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลการวัดของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจท่ีได้รับการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ 2) มีความน่าไว้วางใจ 3) มีความกระตือรือร้น                 
4) มองในแง่ดี ในล้าดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์หา
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งเมื่อก้าหนดได้องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบ
หลักแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักต่อไป 

 
 
 
 
 

มีวิสัยทัศน์ (visionary) 

มีความน่าไว้วางใจ (trust) 

มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 

มองในแง่ดี (optimistic) 

ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 
Inspirational Leadership 
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2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของ       
ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 

 2.2.1  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
  1) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” (visionary) 

  (1) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Akbarzadeh 
 Akbarzadeh (2011) ได้กล่าวว่า ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์จะมีสัญญาณบางอย่าง

ท่ีท้าให้โดดเด่นออกมาท่ีคนรอบข้างรับรู้ได้เขาได้เขียนถึง 7 สัญญาณของผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ (Seven 
Signs of Visionary Leaders) ดั ง นี้ 1) มี จิ น ตน าก า ร  ( imaginative) 2) มุ่ ง เ น้ น ใ น ภ าพ ให ญ่                  
(big-picture oriented) 3) มุ่งเน้นเรื่องราวในปัจจุบัน (focused and present) 4) เปิดกว้างยอมรับ
ความคิดใหม่ๆ (open minded and fan of new ideas) 5) มีทัศนคติท่ีดีจะมีพลังกระตุ้นในเชิงบวก 
(positive energizers) 6) ไม่กลัวท่ีจะล้มเหลว (never afraid of failures) 7) ส่ือสารการแบ่งบัน
วิสัยทัศน์เพื่อไปสู่ความฝันให้เป็นจริง (share and communicate the dream/vision) 

  (2) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Denker 
 Denker (2012) ไ ด้กล่าวถึ ง ลักษณะของความเป็น ผู้น้า ท่ีมีวิ สัยทัศน์

(Characteristics of Visionary Leadership) ดังนี้ 1) มียุทธวิธีและความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา 
( Able to view tactical problems or initiatives from a broad perspective and emphasizes 
solutions that support the organizations strategic objectives) 2) สร้างความท้าทายผลักดัน
เพื่ อพัฒนาอง ค์กรอย่าง ต่อเนื่ อง  ( Challenges and pushes the organization to constantly 
improve and grow) 3) สนับสนุนความคิดของผู้อื่น (Supports and champions the strategic 
initiatives of others) 

   (3) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ  Morley 
 Morley (2013) ได้กล่าวถึงผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ียิ่งใหญ่จะน้าพาองค์กรบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ เขาได้เขียนถึงลักษณะผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ (11 Characteristics of Visionary Leaders
) ดังนี้ 1) ให้ความส้าคัญในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ (vision-more than anything else visionaries 
are propelled by great) 2) คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ( innovation) 3) มีความเสียสละ (Sacrifice)           
4) ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 5) เป็นผู้มองในแง่ดี (optimism) 6) ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 
(never give up) 7) มีความสามารถท่ีหลากหลาย (ability) 8) มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น (relate to 
others) 9) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (profound humility) 10) มีความมุ่ งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
(excellence) 11) มีจิตบริการเสียสละให้คนอื่น (servant of others) 

  (4) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Marcus 
  Marcus (2013) ได้กล่าวถึงผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ต้องมีลักษณะเจ็ดอย่าง ดังนี้

(Seven qualities of visionary leaders) ดัง นี้1) มองอนาคตในแง่ ท่ี ดี  (optimistic about the 
future) 2) มุ่งเน้นจุดแข็งของคนอื่น (focused on the best in their people) 3) พอใจในส่ิงท่ีตนเอง
มีอยู่ (Never satisfied but always content) 4) ต้องท้าเพื่อวันพรุ่งนี้ (consumed with making 
tomorrow better than today) 5) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting of change) 6) มีส่ิงพิเศษ
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ในตัวเอง ( inclusive  not exclusive) 7) ชนะใจคนอื่นหรือซื้อใจคนอื่นด้วยการส่ือสารวิสัยทัศน์ 
(personally bought in) 

  (5) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Montgomery 
 Montgomery (2015) ได้กล่าวถึงผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นบุคคลท่ี

สามารถมองภาพท่ีจะเกิดในอนาคตขององค์กรได้และต้องรู้วิธีการท่ีจะน้าองค์กรสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดย
ได้กล่าวถึงผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ไว้ 3 ลักษณะ (3 characteristics of a visionary leader) ดังนี้               1) 
รู้ จักสไตล์ตัวเอง (They know their leadership style) ผู้น้าท่ีมีวิ สัยทัศน์รู้ จักตัวเองเป็นอย่างดี           
จะมีความมั่นใจในความสามารถและทักษะของตนเองรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 2) เป็นผู้สร้างแรง
กระตุ้นการท้างานในองค์กร (They are a catalyst) 3) ประเมินสถานการณ์อย่างแม่นย้าซึ่งง่ายต่อ    
การตัดสินใจ (They are intuitive decision-makers) 

  (6) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Jeffrey 
 Jeffrey (20 1 6 )  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง คุณ ลั ก ษ ณะ ขอ ง ผู้ น้ า ท่ี มี วิ สั ย ทั ศน์                                

(10 Attributes of Visionary Leaders) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบุคคลท่ีสร้างแรงบันดาลใจ 
(inspirational) 2) มีความฉลาดทางอารมณ์ (emotionally intelligent) 3) มีใจเปิดกว้าง (open 
minded) 4) มีจินตนาการ ( imaginative) 5) มีความเด็ดเด่ียว (resolute) 6) ผลักดันความยากล้าบาก
และความพ่ายแพ้ (visionary leaders push through difficulties and setbacks) 7) สามารถท้างาน
ร่วมกับคนอื่นได้ (collaborative)  8) มีความกล้าและยินดียอมรับกับความเส่ียง (bold) 9) มีพรสวรรค์
ในการดึงดูดผู้คนมาร่วมมือท้างาน (magnetic) 10) มองในแง่ดี (optimistic) 

  (7) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Drucker 
 Drucker (2017) ได้เขียนในหนังสือThe Effective Executive ในเรื่อง           

Six Habits of a Visionary Leader ซึ่ ง เขากล่าวถึงนิ สัยของ ผู้น้า ท่ีมีวิ สัยทัศน์ ท้ังหกอย่าง ดังนี้                 
1) มีการส่ือสารวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน (have communicator a clear vision) มีมุมมองท่ีจะพัฒนาใน
ระยะยาว 2) มีอิทธิพลเป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ ( influence influencers) 3) สร้างทีมงานเพื่อไปสู่ชัยชนะ 
(build a winning team) 4) มีความรู้สึกเข้าใจคนอื่น (be a People Person) 5) มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการท้างาน (attitudes really matter) 6) ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ (never give up) 

  (8) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ Roberts 
  Roberts (2017) ไ ด้กล่าวถึง ลักษณะของความเป็นผู้น้าท่ีมีวิ สัยทัศน์  

(Characteristics of Visionary Leadership) ซึ่งผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีมีประสิทธิภาพจะน้าทีมไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีการแสดงวิสัยทัศน์ในเชิงบวกเพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจ (vision of positive and inspirational)  2)  ส่ง เสริมการเรียนรู้ ในองค์กร 
(organized Learning)  3)  คิ ดสร้ า ง สร ร ค์ ส่ิ ง ใหม่  ( innovation)  ส ร้ า งสรร ค์น วั ตก รรมและ                        
การเปล่ียนแปลงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4) สร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีในทีมจะให้               
ความเคารพและให้เกียรติคนอื่น (building Relationships) 5) เฝ้าติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
(pioneering) 
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  (9) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” ตามทัศนะของ  Patrick 
 Patrick (2017) ได้กล่าวถึง ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์จะเป็นแรงบันดาลใจของ

ทีมงานเพื่ อความ ส้า เร็จ ท่ียิ่ ง ใหญ่  เขาไ ด้ เขี ยนถึ ง  Characteristics of Visionary Leadership                        
มีคุณลักษณะดังนี้  1) มีการส่ือสารท่ีดี (good Communicator) ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ต้องมีทักษะใน                 
การส่ือสารท่ีดี 2) มีพลังดึงดูดพิเศษ (charismatic Leader) ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ยังมีความสามารถพิเศษ 
ความมหัศจรรย์ของความเป็นผู้น้าจะปลุกใจสร้างความจงรักภักดีเป็นท่ีนิยม 3) เป็นหัวหน้าทุกอย่าง 
(chief organizer) ผู้น้ า ท่ีมี วิ สัย ทัศน์จะเป็นหัวหน้าในการมอบหมายงาน 4) เป็น ผู้กล้าเ ส่ียง                       
(risk-taker) ผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์จะมีความโดดเด่นเป็นผู้รับความเส่ียงอย่างเต็มใจ 5) เป็นนักวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (strategic planner)  

  (10) องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์”  ตามทัศนะของ Kalayjian 
 Kalayjian ( 2017)  ไ ด้ เ ขี ย น ใ น  12 Secrets of Visionary Leader ใ น 

Powered by Joomla. เขาได้กล่าวถึง 12 ความลับของผู้น้าท่ีมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) รวบรวมทีมงานท่ีมี
ความสามารถโดยเฉพาะของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (gather a circle of dedicated 
individuals) 2) ส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (communicate effectively with team 
members and other like-minded leaders) 3) รู้จักท่ีจะฝึกการให้อภัย (practicing forgiveness) 
4) เป็นผู้ต้ังมั่นในสติ (be authentic and mindful) 5) รับรู้ถึงอุปสรรคท่ีขวางหน้าและเผชิญอุปสรรค
ไปสู่เป้าหมาย (know your obstacles) 6) สร้างข้อตกลงร่วมกัน (create team charter) 7) มีความ
เช่ือมั่นในทีมงาน (believe in your team and empower them) 8)  ให้การเสริมแรง ท่ีดีและ
วิพากษ์ วิ จาร ณ์ เ ชิงสร้ า งสรร ค์  ( give positive reinforcements and constructive criticisms)             
9) ท้าให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม (keep your team engaged) 10) ปฏิบัติควบคุมทีมอยู่ในความสงบ
เรียบร้อย (practice calmness and meditation for inner peace) 11) จัดล้าดับความส้าคัญในการ
ท้างาน (prioritize and perceive) 12) เป็นแบบอย่างท่ีดีสู่ความสงบสุข (be a positive role model 
to navigate chaos peacefully) 
    จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของ                     
มีวิสัยทัศน์ (visionary) จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 12 แหล่ง ดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัย
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกช่ือต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้
การน้าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู้วิจัยจึงก้าหนดช่ือองค์ประกอบท่ีมี
ความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันท่ีเป็นกลาง (neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นท่ีใช้ช่ือแตกต่างกันนั้น หรือเลือกใช้ช่ือองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 
     1. กล้าเสี่ยง (risk-taker) องค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน ดังนี้                     
1) ไม่กลัวที่จะล้มเหลว 2) สร้างความท้าทายผลักดันเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 3) ไม่ยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ 4) มีความกล้าและยินดียอมรับกับความเส่ียง 5) ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ 6) เป็นผู้กล้าเส่ียง          
7) รับรู้ถึงอุปสรรคท่ีขวางหน้าและเผชิญอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย 
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  2. มีจินตนาการ (imaginative) องค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ 1) มีจินตนาการ 2) มียุทธวิธีและความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา 3) คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่                 
4) มีจินตนาการ 5) คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 6) ให้การเสริมแรงท่ีดีและวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  

   3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting change) องค์ประกอบท่ีมี
ความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) เปิดกว้างยอมรับความคิดใหม่ๆ 2) ยอมรับการเปล่ียนแปลง 3) มีใจ          
เปิดกว้าง 4) เฝ้าติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 5) สร้างข้อตกลงร่วมกัน  

  4. มีการสื่อสารที่ดี (Good Communicator) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) มีการส่ือสารเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ 2) มีการส่ือสารท่ีดี 3) ส่ือสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

  5. ความคิดเชิงบวก (Optimistic) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) มองในแง่ดี 2) มองอนาคตในแง่ดี 3) มองในแง่ดี  

  6. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) กระตุ้นในเชิงบวก 2) สร้างแรงบันดาลใจในการท้างาน 3) สนับสนุนความคิดเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการท้างาน 

  7. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Relate to Others) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2) มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นท่ีดี 3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทีม  
    จากการก้าหนดช่ือองค์ประกอบ 7 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบท่ีเป็น
ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น้ามาแสดง
ในตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก้าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

 
หมายเหตุ :  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1) - (10) แทนการระบุช่ือของนักวิชาการหรือ          

แหล่งอ้างอิงตามล้าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที่ 2.2  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 

 
องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ 

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

1. 1. กล้าเสี่ยง (risk-taker)           7 
2. 2. มีจินตนาการ (imaginative)           6 
3. 3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting change)           5 
4. 4. มีการสื่อสารที่ดี (good Communicator)           3 
5. 5. ความคิดเชิงบวก (optimistic)           3 
6. 6. สร้างแรงบันดาลใจ (inspirational)           3 
7. 7. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี (relate to others)           3 
8. 8. มีพลังวิเศษในตัวเอง (inclusive not exclusive)           3 
9. 9. ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (vision propelled)           2 
10. 10. มีความเด็ดเด่ียว (resolute)           2 
11. 11. สร้างทีมสู่ชัยชนะ (build a winning team)           2 
12. 12. เข้าใจคนอื่น (be a people person)           2 
13. 13. มีอิทธิพลน่าเชื่อถือ (influence influencers)           2 
14. 14. มุ่งเน้นเรื่องราวในปัจจุบัน  
15.      (focused and present) 

          1 

16. 15. มีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการท้างาน (attitudes  
17.      really matter) 

          1 

18. 16. ผลักดันความยากล้าบากสู่เป้าหมาย                         
19.      (push through difficulties) 

          1 

20. 17. ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร  
21.      (organized learning) 

          1 

22. 18. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (excellence)           1 
23. 19. มีความสามารถที่หลากหลาย (ability)           1 
24. 20. มุ่งเน้นภาพใหญ่ (big-picture oriented)           1 
25. 21. รู้จักสไตล์ตัวเอง (know their style)           1 
26. 22. ประเมินสถานการณ์ต่อการตัดสินใจ  
27.      (intuitive decision-makers) 

          1 

28. 23. นักวางแผนกลยุทธ์ (strategic planner)           1 
29. 24. สนับสุนความคิดของคนอื่น (supports strategic  
30.      initiatives of others) 

          1 

31. 25. มีความเสียสละ (sacrifice)           1 
32. 26. ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity)           1 
33. 27. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (profound humility)           1 
34. 28. มุ่งเน้นจุดแข็งของคนอื่น (focused on the best  
35.      in their people) 

          1 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ 

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

36. 29. พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ (never satisfied but  
37.      always content) 

          1 

38. 30. ท้าเพ่ือวันพรุ่งน้ี (consumed with making  
39.      tomorrow better than today) 

          1 

40. 31. มีความฉลาดทางอารมณ์ (emotionally  
41.      Intelligent) 

          1 

42. 32. เป็นหัวหน้าในการท้างาน (chief Organizer)           1 

43. 33. รู้จักการให้อภัย (practicing forgiveness)           1 

44. 34. มีสติ (be authentic and mindful)           1 

45. 35. เชื่อมั่นในทีมงาน (believe in your team and  
46.      empower them) 

          1 

47. 36. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม (keep your team engaged)           1 

48. 37. จัดล้าดับความส้าคัญในการท้างาน (prioritize  
49.      and perceive) 

          1 

50. 38. เป็นแบบอย่างที่ดีในการท้างาน (be a positive  
51.      role model to navigate chaos peacefully 

          1 

52. 39. ควบคุมความสงบเรียบร้อยในองค์กร (practice  
53.      calmness and meditation for inner peace) 

          1 

รวม 7 3 11 7 3 10 6 5 5 12 68 

 
จากตารางท่ี 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีเป็น

กรอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ้านวน 39 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถ่ีสูงต้ังแต่ 5 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด 
(conceptual framework) เพื่อการวิจัย ได้จ้านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบท่ี 1 กล้าเส่ียง (risk-taker) 
  องค์ประกอบท่ี 2 มีจินตนาการ (imaginative) 
  องค์ประกอบท่ี 3 ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) 
จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ได้ ดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” 
 
 จากภาพท่ี 2.2 แสดงโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน์ ท่ีได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย              
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) กล้าเส่ียง 2) มีจินตนาการ 3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์” (visionary) 
    (1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “กล้าเสี่ยง” (risk-taker) 

   Yell (2017) ได้ให้ทัศนะของบุคคลท่ีมีความกล้าเส่ียงโดยกล่าวว่าคนกล้า
เส่ียงจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  1) มีพลังขับเคล่ือนสู่ความส้าเร็จ (achievement-driven) ซึ่งจะ
ตรวจสอบได้จากค่าความส้าเร็จของเป้าหมายขององค์กรและความเต็มใจในการแสวงหาการสนับสนุน 
2) มีมุมมองท่ีกว้าง (broad scanning) เข้าใจในภาพกว้างหรือมุมกว้าง ไม่มองเฉพาะการตัดสินใจใน
การแก้ปัญหา 3) มีกรอบแนวคิด (conceptual thinking) สามารถประยุกต์ประสบการณ์และรูปแบบ
ความคิด แต่ไม่ใช่การน้าข้อมูลมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ควรเป็นการสุ่มหรือคาดการณ์ 4) มีความรับผิดชอบ 
(accountability) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและผลท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร 

   Piscione (2014) ให้นิยามของกล้าเส่ียง หมายถึง เป็นคุณลักษณะของบุ
คลท่ีกล้าตัดสินใจในการกระท้าส่ิงไดส่ิงหนึ่งซึ่งลักษณะของบุคคลท่ีมีความกล้าเส่ียงมักจะมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้  1) มีความกล้าหาญ (boldness) 2) มีความคิดสร้างสรรค์ (creative) 3) มีความใฝ่รู้  
(curiosity)  4) มุ่ งสร้ างสรรค์พัฒนา (promotion-focused) 5) มี ท่ีปรึกษา (having a mentor)                 
ผู้ท่ีกล้าเส่ียงต้องแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกัน (liked-minded) เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการท้างาน 6) เช่ือว่าทุกส่ิงเป็นไปได้ (believe that anything is possible) 7) ยอมรับ
ความล้มเหลว (embrace failure)  

   Pierce (2013) ให้นิยามของกล้าเส่ียงว่าเป็นคุณลักษณะท่ีดีของผู้น้าซึ่งและ
ผู้น้าท่ีมีความกล้าเส่ียงจะเป็นบุคคลท่ีเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และก่อให้เกิดทักษะใน
การท้างาน องค์ประกอบของผู้น้ากล้าเส่ียง ดังนี้ 1) มีพลังอ้านาจ (power) มีความสามารถในการ
ท้างานให้บรรลุผลได้ในระดับสูง 2) มีความคิดสร้างสรรค์ (creative) เป็นบุคคลท่ีเปิดรับความคิดใหม่ๆ 
และมีความเต็มใจท่ีจะลงมือกระท้าในส่ิงท่ีแปลกใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ 3) คิดบวก 
(positive) ไม่มีผู้ใดท่ีจะเกิดมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้น้าท่ีคิดบวกจึงกล้าท่ีจะก้าวเพื่อไขว่คว้าโอกาส

มีวิสัยทัศน์ 
(visionary) 

กล้าเส่ียง (risk-taker) 

มีจินตนาการ (imaginative) 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
(accepting change) 
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ให้กับตนเอง 4) มีความสามารถในการค้านวณความเส่ียง (calculated risks) เป็นผู้ท่ีมีความคิด
รอบคอบ ประเมินความคุ้มค่าในการท้างาน และมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์                       
5) มีความมั่นใจ (confidence) มีความเช่ือมั่นท่ีจะท้าทายทดลองท้าในส่ิงใหม่ ๆ เพื่อคว้าโอกาสท่ีจะ
น้าไปสู่ความส้าเร็จ 

   เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2550) ให้นิยามของกล้าเส่ียง หมายถึง              
ความกล้าเส่ียงและความกล้าหาญเป็นลักษณะชีวิตพื้นฐานท่ีมักพบในบุคคลท่ีมีแนวโน้มเป็นผู้น้า ผู้ท่ีมี
ความกล้าหาญจะสงบเมื่อเผชิญวิกฤตร้ายแรง โดยพยายามท่ีจะเอาชนะความกลัวไม่ยอมให้ความกลัว
มาขัดความมุ่งมั่นของตน ในขณะท่ีคนอื่นอาจหวั่นไหวและเกิดความกลัว ความกล้าหาญจะเป็นแรง
กระตุ้นให้คิดแง่บวกต่อปัญหา พยายามคิดหาทางออก และถ่ายทอดเป็นค้าพูดท่ีมีพลังและให้ก้าลังใจ
ทุกคนให้กล้าเผชิญปัญหาท้ังนี้ เพราะความหวาดกลัวของผู้น้า จะน้าความพ่ายแพ้ ล้มเหลวมาสู่คนท่ีอยู่
ภายใต้ท้ังทีม ดังนั้น เส้นทางการพัฒนาภาวะผู้น้าท่ีส้าคัญ เราจ้าเป็นฝึกฝนลักษณะนิสัยแห่งความกล้า
เส่ียงและความกล้าหาญ โดยต้องปรับความเช่ือ ความคิด และความกล้าหาญในการตัดสินใจ 
    จากนิยามของกล้าเส่ียง (risk-taker) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของกล้าเส่ียง (risk-taker) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ว่า หมายถึง บุคคล
กล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และก่อให้เกิดทักษะใหม่ในการท้างาน กล้าท่ีจะลอง
เผชิญกับส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้น  มีความเช่ือมั่นท่ีจะท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ และกล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่
ความส้าเร็จ  ซึ่งนิยามดังกล่าว เช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งช้ี คือ 1) กล้าท่ีจะเปิด
โอกาสให้กับตนเอง 2) กล้าเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 3) กล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่ 4) ท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ             
5) กล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 
    (2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีจินตนาการ” (imaginative) 
     ชะลูด นิ่มเสมอ (2542) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง พลังของจิตท่ี
สร้างเป็นภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า  หรือร้ายกาจกว่าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท่ัวไป 
จินตนาการท้าให้เกิดภาพขึ้นในส้านึก เราเรียกภาพชนิดนี้ว่า จินตภาพ ( Image) จินตภาพเหล่านี้จะ
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ท่ีได้รับทันทีจากเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ หลายครั้งจินตนาการเกิดจาก
การกระตุ้นของอารมณ์ของอารมณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีสะสมอยู่ภายใน 

    Egan (1992) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง เป็นความสามารถในการ
สร้างภาพในสมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อื่นๆ 
จินตนาการถือได้ว่าเป็นตัวช่วยส้าคัญในการน้าความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ และยังเป็น
รากฐานในการรวมประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  การฝึกการสร้างจินตนาการ
สามารถท้าได้โดยการฟังเรื่องเล่า 

    สุชาติ เถาทอง (2550) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง การคิดสร้าง
ภาพในจิตใจหรือพลังของจิตท่ีสร้างภาพขันใหม่ภายในใจให้น่าพอใจกว่า สวยกว่า เป็นระเบียบกว่าหรือ
ร้ายกาจกว่าส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติท่ัวไป จินตนาการท้าให้เกิดภาพขึ้นในส้านึกเรียกว่า “จินตภาพ”  จินต
ภาพเหล่านี้เช่ือมโยงกับประสบการณ์ท่ีได้นับสะสมอยู่ภายใน จินตนาการเป็นผลมาจากอวัยวะสัมผัส
ของมนุษย์ปะทะกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว เกิดเป็นประสบการณ์ส่ังสมแล้วจึงประยุกต์โดย           การ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Kieran_Egan_(educationist)&action=edit&redlink=1
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เพิ่มเติม ตัดทอนหรือผสมผสานประสบการณ์ๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะหรือเกิดจินตภาพนึก
คิดไปเอง อาจจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็ได้ 

    จากเว็บไซต์ GoodTherapy (2015) ให้นิยามของมีจินตนาการ หมายถึง 
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการฝันสถานการณ์ใหม่เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์และการ
แสดงภาพ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์เช่นศิลปินและนักเขียนมักคิดว่ามีอิทธิพลและจินตนาการในการใช้
งาน ในด้านจิตวิทยาจินตนาการโดยท่ัวไปหมายถึงความสามารถในการแสดงถึงความรู้สึกทางจิตท่ีไม่อยู่
ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น เมื่อคนพิจารณากล่ินและรสของมะนาวโดยไม่เห็นหรือชิมผลไม้หรือจะมีส่วน
ร่วมในจินตนาการ 

    จากเว็บไซต์ Merrian-Webster online dictionary (2017 A) ให้นิยาม             
มีจินตนาการว่าหมายถึง การกระท้าหรือการใช้พลังงานของการสร้างจิตของบางส่ิงบางอย่างไม่ได้อยู่ถึง
ความรู้สึกหรือไม่เคยมาก่อนการรับรู้ในความเป็นจริงท้ังหมด 
     จากนิยามของมีจินตนาการ (imaginative) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีจินตนาการ (imaginative) เพื่อการวิจัยใน           
ครั้งนี้ว่า หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยส้าคัญในการน้าความรู้ ไปใช้งาน
จริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท้างานเพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ ซึ่งนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึง             
ตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดตัวบ่งช้ี คือ 1) ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) น้าความรู้ 
ไปใช้งานจริง 3) แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 4) ท้างานเพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 
    (3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง”  
(accepting change) 

    มินทร์ อิงค์ธเนศ (2556) ได้กล่าวถึงวิธีท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงในองค์กร
ท่ีจะเกิดขึ้น เขาได้อ้างถึงนักวิชาการท่านหนึ่ง ช่ือ John Fisher ได้กล่าวว่า "เมื่อคนเราต้องประสบกับ
การเปล่ียนแปลง (โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยท่ีเราไม่ได้มีเวลาได้ท้าใจไว้ก่อนนานๆ) 
แต่ละคนอาจจะมีช่วงเวลาท่ีต้องปรับตัวส้ันยาวแตกต่างกัน" บทความของนักวิชาการหลายๆ ท่านใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อมีการเปล่ียนแปลงก็เห็นว่าแนวคิดคล้ายกัน จึงขอน้ามาสรุปส้ันๆ        
แบบ Simple Simple โดยขอแนะน้าให้รู้จัก “SARAH” สภาวะการปรับตัวเมื่อมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
Shock คือ ภาวะประหลาดใจ ตกใจ เมื่อทราบว่ามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น (โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นแบบไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัว) Anxiety/Anger คือ ภาวะเกิดความกระวนกระวายใจ เพราะไม่มีข้อมูล
เพียงพอท้าให้คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดได้ยาก รู้สึกขาดการควบคุมสถานการณ์ Resistance/Rejection 
คือ ภาวะปฎิเสธไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น คนท่ีอยู่ในภาวะนี้อาจจะท้าตัวเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ท้างานแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับวิธีการใหม่ๆ ใครจะท้าอย่างไรก็ไม่สนท่ีฝรั่งเรียกว่า “Head in the 
sand syndrome” คิดเอาเองว่าเมื่อมองไม่เห็น ก็คือ ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้น เป็นภาวะของ
การปฎเิสธความจริงท่ีเกิดขึ้น Acceptance คือ ภาวะท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง โดยอาจคิดตระหนักได้ 
หรือได้ข้อมูลมากขึ้น หรือได้เห็นผลดีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ท้าให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น 
Harness คือ ภาวะท่ีควบคุมบังเหียนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหมายถึง การปรับตัวในทางท่ีดีเพื่อตอบรับการ
เปล่ียนแปลง เช่น การศึกษาหาทักษะเพิ่มเติม การปรับเปล่ียนวิธีการท้างานให้ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง  ข้อแนะน้าส้าหรับท่านท่ีต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะ 
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Harness ให้เร็วท่ีสุด เช่น 1) สอบถามข้อมูล ฟังข้อเท็จจริง 2) ลองคิดดูว่าการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น
เพราะอะไร มีข้อดีอย่างไรต่อองค์กรและต่อตนเองอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร          
(แนะให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์) 3) ซื่อสัตย์กับตัวเอง ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในภาวะใด หากยังคงอยู่
ในภาวะลบต่อการเปล่ียนแปลง แนะน้าให้ค่อยๆลองใช้เหตุผลกับตัวเอง 4) วิเคราะห์ตัวเองว่ามีทักษะท่ี
จะก้าวทันการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงให้ปรึกษาหัวหน้างาน 
ขอแนะให้มองตนเองหลายๆ มุม (คงไม่มีใครเก่งไปเสียทุกอย่าง) จุดแกร่งของคนเรานั้นประกอบด้วย          
3 ด้านหลักๆ คือ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) แนะให้ลองคิดว่าการ
ปรับเปล่ียนเป็นโอกาสให้เราพัฒนาตนเอง ศึกษาความรู้เพิ่ม เสริมทักษะ และท่ีส้าคัญคือ การมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงต่อองค์กรและต่อตนเอง 

    รวีวรรณ อัชฌาศัย (2545) ให้นิยามของยอมรับการเปล่ียนแปลง หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสมองโดยผ่านการรับรู้เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติจนเกิด
พฤติกรรมการยอมรับและน้าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ  

    Hovland and อ้างถึงใน Irving (1959, กวิสรา แซ่ล้ิม, 2552) ให้นิยาม
ของยอมรับการเปล่ียนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีน้าไปสู่ความเช่ือในส่ิงท่ีได้รับ จัดเป็นกระบวนการ
ภายในจิตใจ ท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับข่าวสารซึ่ งไปกระตุ้นให้เกิดความสนใจแล้วผู้รับข่าวสาร                  
จะตีความหมายของข่าวสารนั้น ท้าให้เกิดความเข้าใจขึ้นแล้วเกิดทัศนคติท่ีดีในส่ิงท่ีได้รับ ซึ่งกล่าวได้ว่า
เริ่มมีการยอมรับในขั้นต้นแล้วและผลท่ีตามมาคือ ท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่              
เปล่ียนทัศนคติและเปล่ียนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลของการส่ือสารท่ีผู้รับสารจะแสดงออกและสามารถ
สังเกตเห็นได้ 

    Rogers and Shoemaker (1971) ให้นิยามของยอมรับการเปล่ียนแปลง
หมายถึง เป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มต้นด้วยการเริ่มรู้หรือได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิด
ใหม่แล้วไปส้ินสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติกระบวนการนี้มีลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้และ               
การตัดสินใจ (Learning and Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  ขั้น ท่ี 1 ขั้นเริ่มรู้หรือรับรู้  (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเริ่มรู้ เกี่ยวกับเรื่องใหม่หรือ                          
ความคิดใหม่ ขั้นท่ี 2 ขั้นสู่ความสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลเริ่มมีความสนใจในแนวความคิดใหม่ 
จึงพยายามใฝ่หาความรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาแยกแยะความเป็นไปได้ประโยชน์และ
ความเหมาะสม ขั้นท่ี 3 ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) เป็นขั้นท่ีบุคคลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวความคิดใหม่แล้วคิดเปรียบเทียบกับงานท่ีท้าอยู่ในปัจจุบันว่าถ้ารับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบัติ
จะเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง ในขณะนี้และในอนาคตควรหรือไม่ท่ีจะทดลองดูก่อน หากรู้สึกว่ามีผลดี                  
มากกว่าจะตัดสินใจทดลองดูเพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบัติจริงๆ ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลองท้า 
(Trial) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองท้าตามแนวความคิดใหม่โดยท้าการทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพื่อดูว่าจะ
เข้ากันหรือไม่กับสภาวการณ์ในปัจจุบันของตนและผลจะออกมาตามท่ีคาดคิดไว้หรือไม่ในขั้นนี้บุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่นั้นซึ่งผลจากการทดลองจะมีความส้าคัญยิ่ง
ต่อการตัดสินใจ ท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไปขั้นท่ี 5 ขั้นน้าไปปฏิบัติหรือขั้นยอมรับ (Adoption)           
เป็นขั้นท่ีบุคคลตัดสินใจรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติอย่างเต็มท่ี หลังจากท่ีได้ทดลองปฏิบัติดูและทราบ
ผลเป็นท่ีพอใจแล้ว 
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    ปานใจ หาญสมุทร์ (2547) ให้นิยามของยอมรับการเปล่ียนแปลงหมายถึง
การตัดสินใจท่ีเกิดจากกระบวนการทางจิตใจในการท่ีจะรับเอานวัตกรรมไปใช้ โดยผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้ การตัดสินใจและการทดลองน้าไปปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีกว่า มี
ประโยชน์มากกว่า ก็จะตัดสินใจยอมรับในนวัตกรรมนั้นโดยการยอมรับนวัตกรรมจะยังคงอยู่ต่อไป
จนกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ท่ีดีกว่า หรือได้รับการยืนยันว่าส่ิงเดิมไม่เป็นผลดี การยอมรับนวัตกรรมก็จะ
ส้ินสุดลง โดยกระบวนการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและคุณลักษณะของนวัตกรรม 
  จากนิยามของยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) ตามทัศนะของบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของยอมรับการเปล่ียนแปลง  (accepting 
change) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดทางจิตใจท่ีจะรับเอา
นวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นน้าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรองทดลองท้าและน้าไปปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรม              
ท่ีเปล่ียนแปลงนั้นน้าไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลัก              
เพื่อการวัดตัวบ่งช้ี คือ 1) กระบวนการตัดสินใจ 2) รับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น 3) การไตร่ตรอง 
ทดลองท้าและน้าไปปฏิบัติ 4) ยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

 ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัย ท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยาม                   
เชิงปฏิบัติการของ “มีวิสัยทัศน์” (visionary) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีแสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบ
ท่ีเป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) กล้าเ ส่ียง (risk-taker) 2) มีจินตนาการ ( imaginative)                  
3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัว
บ่งช้ีขององค์ประกอบ ดังตารางท่ี 2.3 

 
 

ตารางที่ 2.3  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
กล้าเส่ียง  
(risk-taker)   

บุคคลกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และก่อให้เกิดทักษะใหม่
ในการท้างาน กล้าท่ีจะลองเผชิญกับ     
ส่ิง ใหม่ ท่ี เกิดขึ้นมีความเ ช่ือมั่น ท่ีจะ      
ท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ และกล้าตัดสินใจ
เพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

1) ก ล้าท่ีจะ เปิดโอกาสให้กับ
ตนเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
2) กล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่ 
3) ท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ 
4) กล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่
ความส้าเร็จ 

มีจินตนาการ 
(imaginative) 

ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
เป็นตัวช่วยส้าคัญในการน้าความรู้ไปใช้
งานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในการท้างานเพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 

1) มีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  
2) น้าความรู้ไปใช้งานจริง  
3) แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น   
4) ท้างานเพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 
(accepting 
change) 

กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดทางจิตใจท่ี
จะรับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นน้าไปใช้
โดยผ่านการไตร่ตรอง ทดลองท้าและ
น้าไปปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงนั้นน้าไปปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ 

1) กระบวนการตัดสินใจ  
2) รับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น  
3) การไตร่ตรอง ทดลองท้าและ
น้าไปปฏิบัติ  
4) ยอมรับนวัตกรรมท่ี
เปล่ียนแปลง  
5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

   
 2.2 .2   องค์ประกอบ นิยามเชิ งปฏิบั ติการและตัวบ่ งชี้ ขององค์ประกอบของ                          

“มีความน่าไว้วางใจ” (trust) 
  1) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” (trust) 

   (1) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Devin 
 Devin (2006) ได้ท้าวิ จัยเรื่อง The Four Elements of Trust จากการ

วิจัยบ่งช้ีว่าความไว้วางใจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีส้าคัญท่ีสุดในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  
ความไว้วางใจของครูในหลักการได้รับการแสดงเพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพและความไว้วางใจมาก
ขึ้นความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในบทความนี้เขาได้กล่าวถึงส่ีองค์ประกอบท่ีส้าคัญของ
ความไว้วางใจ ดังนี้ 1) มีความคงเส้นคงวา (consistency) 2) มีความเห็นอกเห็นใจ (compassion)         
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 3) มีการส่ือสารท่ีดี (communication) 4) มีความสามารถ (competency) 

   (2) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Ayers  
     Ayers (2009) กล่าวผู้น้าท่ีดีต้องสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความ

ไว้วางใจ ผู้น้ามืออาชีพต้องสร้างความน่าไว้วางใจให้กับองค์กร ซึ่งเขาได้ศึกษาพฤติกรรมองค์ประกอบ
ของความไว้วางใจ (the elements of trust) ดังนี้ 1) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 2) มีความเห็นท่ี
สอดคล้องตรงกัน (congruence) 3) เป็นผู้ไ ด้รับการยอมรับ (acceptance) 4) มีความใจกว้าง 
(openness) 

   (3) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Galford and 
Drapeau 

     Galford and Drapeau (2010) ได้กล่าวถึง ผู้น้า ท่ีได้รับความไว้วางใจ                      
ในนิตยสาร Quick MBA เรื่อง The Trusted Leader เขากล่าวว่าผู้น้าท่ีได้รับความไว้วางใจมี  3
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) มีความสามารถ (ability) 2) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 3) มีความใกล้ชิดสนิท
กับผู้อื่นได้ง่าย (intimacy) 4) มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (self-orientation) 

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

องค์ประกอบพื้นฐานของผู้ท่ีจะได้ความน่าไว้วางใจ (Fundamental elements of trust) ดังนี้                  
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1) เป็นผู้ท่ียึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม (integrity) 2) มีความหนักแน่นเข้มแข็ง (Strength) 3) มีความ
เป็นตัวของตัวเอง (independence) 4) มีความสามารถ (ability) 5) มีความน่าเช่ือถือ (credibility) 

   (5) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Gregory 
     Gregory (2010) ได้กล่าวถึง 4 องค์ประกอบของความน่าไว้วางใจท่ีจ้าเป็น

ส้าหรับการท้างานร่วมกันท่ีประสบความส้าเร็จ (4 Elements of Trust Needed for Successful 
Collaboration) ดั ง นี้  1) มี คว ามสามารถ  ( competence) 2) มี คว ามน่ า เ ช่ื อ ถื อ  ( reliability)                   
3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) 4) มีการส่ือสารท่ีดี (communication) 

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

ท่ีส้าคัญท่ีจะสร้างให้เกิดความน่าไว้วางใจ 1) มีความสามารถสร้างแรงจูงใจ (motive) แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ี
ท้าให้คนท่ีจะท้าหน้าท่ีบางอย่างเกิดความความเช่ือมั่นท่ีจะท้าส่ิงนั้น ดังนั้นการท่ีจะท้าให้เกิดความ               
น่าไว้วางใจจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับส่ิงนั้นก่อน 2) มีความสามารถ (capability) คนท่ีจะได้รับความ
น่าไว้วางใจจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะต่างๆ ท่ีหลากหลาย 3) มีความน่าเช่ือถือ   
(reliability) เป็นบุคคลท่ีสร้างความเช่ือมั่นให้บุคคลอื่นได้ 

  (7) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Bazin 
     Bazin (2015) เป็นประธานของบริษัท SmartChic เป็นงานด้านการให้

ค้าปรึกษาด้านการพูด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้น้าระดับสูงกว่า 20 ปี โดยจบปริญญาโท
ด้านการให้ค้าปรึกษาด้านจิตวิทยา นอกจากนี้เขามีความเช่ียวชาญด้านการสร้างแรงจูงใจ ได้กล่าวถึง
ลักษณะของคนท่ีมีความน่าไว้วางใจไว้ 9 ประการ ดังนี้ 1) เป็นคนน่าเช่ือถือ (They are authentic)                
2) มีความสม่้าเสมอคงเส้นคงวา (They are consistent) 3) มีความซื่อสัตย์ (They have integrity)    
4) มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น  (They are compassionate) 5) เป็นคนใจดี  (They are kind)                        
6) เป็นคนมีไหวพริบ/เฉลียวฉลาด (They are resourceful) 7) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี (They are 
connectors) 8) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (They are humble)  9) เป็นคนท่ีสร้างประโยชน์เพื่อคนอื่น
เสมอ (They are available)  

   (8) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Schwieters 
    Schwieters (2015) เป็นผู้น้าระดับโลกด้านผู้บริโภคและสินค้าและบริการ

อุตสาหกรรม PwC เยอรมนี ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีท่ีจะสร้างความไว้วางใจ (to rebuild trust) โดยกล่าว
ว่าคนท่ีจะได้รับความไว้วางใจต้องมีสามส่ิงดังนี้ 1) ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ( legitimacy)             
2) เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ (effectiveness) 3) มีความโปร่งใส (transparency) 

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

ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์พบว่าองค์ประกอบท่ีมีบทบาทของความน่าไว้วางใจมีหกองค์ประกอบ
ด้วยกัน (The 6 Elements of Trust) คือ 1) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 2) มีความเห็นท่ีสอดคล้อง
ตรงกัน(congruence) 3) ได้รับการยอมรับ (acceptance) 4) มีความใจกว้าง (openness) 5) มีความ
รับผิดชอบ (responsibility) 6) มีความซื่อสัตย์ (honesty) 

 

http://www.success.com/profile/cynthia-bazin
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    (10) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของRigby  
          Rigby (2016) เ ป็ น ผู้ อ้ าน วยการสร้ า ง บุ ค ลิกภาพและ ผู้ ฝึ กอบรม             
ด้านบุคลิกภาพในอังกฤษและตะวันออกกลาง ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในประเทศดูไบในฐานะผู้ฝึกอบรม
ด้านบุคลิกภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงและเป็นวิทยากรการประชุมและใช้ NLP ความฉลาดทางอารมณ์
และสติปัญญา เขาได้กล่าวถึงลักษณะส้าคัญของผู้ท่ีมีความไว้วางใจไว้  4 องค์ประกอบ ดังนี้                    
(four essential components of trust) 1) มีความซื้อสัตย์ (integrity) 2) มีความมุ่งมั่นต้ังใจ (intent) 
3) มีความสามารถ (capabilities) 4) มีศักยภาพในการท้าให้ส้าเร็จ (results) 

  (11) องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” ตามทัศนะของ Popcak  
         Popcak (2016) เป็นนักเขียนและพิธีกรของ  More2Life Radio และ
ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการให้ค้าปรึกษาแบบอภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านความผิดปกติทางอารมณ์ (ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวล) และปัญหาการแต่งงานและครอบครัว 
เขาได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีน่าไว้วางใจไว้ 4 ประการ คือ  (The 4 traits of trustworthy 
people) 1) มีความสามารถ (ability) 2) มีความซื่ อ สัตย์  (integrity) 3) มีความ เมตตากรุณา 
(benevolence) 4) มีความสม่้าเสมอ คงเส้นคงวา (consistency) 
    จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก้าหนดองค์ประกอบของ 
มีความน่าไว้วางใจ (Trust) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 11 แหล่งดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบท่ีนักวิชาการได้เสนอไว้นั้น  แม้จะระบุช่ือท่ีแตกต่างกัน                 
แต่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความเหมาะสม  
ผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มท่ีเป็นกลาง 
(neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นท่ีใช้ช่ือแตกต่างกัน 
และน้ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 

  1. มีความสามารถ (ability) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน ดังนี้                           
1) มีความสามารถ 2) มีความสามารถ 3) มีความสามารถ 4) มีความสามารถ 5) มีความสามารถ         
6) ความสามารถ 7) มีความสามารถ 

  2. มีความน่าเชื่อถือ (reliability) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) มีความน่าเช่ือถือ 2) มีความน่าเช่ือถือ 3) ความน่าเช่ือถือ 4) มีความน่าเช่ือถือ 5) มีความ
น่าเช่ือถือ 6) เป็นคนน่าเช่ือถือ 7) มีความน่าเช่ือถือ  

  3. มีความซ่ือสัตย์ (integrity) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ 1) เป็นผู้ท่ียึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม 2) มีความซื่อสัตย์ 3) มีความซื่อสัตย์ 4) ยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม 5) มีความซื่อสัตย์ 6) มีความซื่อสัตย์ 7) มีความซื่อสัตย์  

  4. มีความคงเส้นคงวา (consistency) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) มีความคงเส้นคงวา 2) มีความสม่้าเสมอคงเส้นคงวา 3) มีความสม่้าเสมอ คงเส้นคงวา  

  5. มีความเห็นอกเห็นใจ (compassion) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) ความเห็นอกเห็นใจ 2) มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น 3) มีความเมตตากรุณา  

 จากการก้าหนดช่ือองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบท่ีเป็น
ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น้ามาแสดง

https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Article/TabId/535/PID/13567/authorid/1176/Default.aspx?AuthorName=Dr.GregoryK.Popcak
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ในตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก้าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
 
หมายเหตุ :  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1) – (11) แทนการระบุช่ือของนักวิชาการหรือ          

แหล่งอ้างอิงตามล้าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 
ตารางที่ 2.4  สังเคราะห์องค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ”  

องค์ประกอบของมีความน่าไวว้างใจ (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

(1
1)

 

รว
ม 

1. 1. มีความสามารถ (ability)            7 
2. 2. มีความน่าเชื่อถือ (reliability)            7 
3. 3. มีความซื่อสัตย์ (integrity)            7 
4. 4. มีความคงเส้นคงวา (consistency)            3 
5. 5. มีความเห็นอกเห็นใจ (compassion)            3 
6. 6. มีความเห็นที่สอดคล้องกัน (congruence)            2 
7. 7. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ (acceptance)            2 
8. 8. เป็นคนใจกว้าง (openness)            2 
9. 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (connectors)            2 
10. 10. มีความเป็นตัวของตัวเอง (self-orientation)            2 
11. 11. มีการสื่อสารที่ดี (communication)            2 
12. 12. มีความหนักแน่นเข้มแข็ง (strength)            1 
13. 13. มีความสามารถสร้างแรงจูงใจ (motive)            1 
14. 14. เป็นคนใจดี (kind)            1 
15. 15. เฉลียวฉลาด (resourceful)            1 
16. 16. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (humble)            1 
17. 17. ท้าประโยชน์ให้คนอื่นเสมอ (available)            1 
18. 18. เป็นคนที่มีคุณภาพ (effectiveness)            1 
19. 19. มีความโปร่งใส (transparency)            1 
20. 20. มีความรับผิดชอบ (responsibility)            1 
21. 21. มีความมุ่งมั่นต้ังใจ (intent)            1 
22. 22. มีศักยภาพในการท้าให้ส้าเร็จ (results)            1 

รวม 4 4 4 5 4 3 9 3 6 4 4 50 
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    จากตาราง ท่ี2.4 ผลการสัง เคราะห์อง ค์ประกอบของมีความน่ าไ ว้ ว าง ใจ  พบว่ า                           
มีองค์ประกอบท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ้านวน 22 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถี่สูง ต้ังแต่ 7 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็น
องค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อการวิจัย ได้จ้านวน 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 มีความสามารถ (ability) 
องค์ประกอบท่ี 2 มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 
องค์ประกอบท่ี 3 มีความซื่อสัตย์ (integrity) 

  จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจประกอบได้ 
ดังภาพท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ  “มีความน่าไว้วางใจ” 
 

จากภาพท่ี 2.3 แสดงโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ มีองค์ประกอบ ท่ีได้จาก                    
การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความสามารถ 2) มีความน่าเช่ือถือ                  
3) มีความซื่อสัตย์ 

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีความน่าไว้วางใจ” 
(trust) 
    (1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความสามารถ” (ability) 

    สมศักด์ิ ดลประสิทธิ (2549) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง                
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารการศึกษาจะ
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความรู้ทักษะและ
ความประพฤติท่ีจ้าเป็นต่อการท้างานให้ส้าเร็จตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ สมรรถนะ Competency 
มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของงาน (Result) 

    สุจินต์ ชินโสม (2549) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง การกระท้า
การใดๆ หรือการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์อันเกิด
จากการเรียนรู้ การศึกษา และความสามารถส่วนตัวแต่ละบุคคลเป็นองค์ประกอบเพื่อผสมผสานให้
เกิดผลท่ีต้องการได้ 

มีความสามารถ (ability) 

มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 

มีความซื่อสัตย์ (integrity) 

มีความน่าไว้วางใจ 
(trust) 
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    นพรัตน์ โพธิ์ศรีทอง (2550) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง                 
เป็นพฤติกรรมเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถท้ังหมดของบุคคลท่ีสะท้อนหรือปรากฏ
ออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน รวมท้ังพฤติกรรมการท้างานในบทบาทและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีท้าให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีเยี่ยมท่ีองค์กรต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และตามแผนท่ี              
วางไว้โดยสมรรถนะนี้มีพื้นฐานมาจากความรู้ทักษะความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นได้แก่ วิธีคิด 
อุปนิสัยและแรงจูงใจโดยท่ีพฤติกรรมนั้นจะต้องแสดงออกมาให้เห็นได้ โดยการวัดหรือประเมินได้ และ
รวมถึงความสามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวบุคคลได้ 

    กรกันยา เพ็งผลา  (2555) ให้นิยามของมีความสามารถว่า  หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงถึงความช้านาญในการใช้ความรู้ ทักษะ สติปัญญาในการปฏิบัติงาน             
หรือกระท้า กิจกรรมต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจากบุคคลได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์               
หรือการอบรมพัฒนาตนเอง และ แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเหมาะสม ในการกระท้าหรือแก้ปัญหาใน
การท้างานตามบทบาทหน้าท่ี ของตน 

    Robbins (1993, อ้างถึงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ให้นิยามของ              
มีความสามารถว่า หมายถึง สมรรถภาพของบุคคลซึ่งสามารถท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานได้
เป็นผลส้าเร็จ” ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมามีคุณลักษณะและความสามารถท่ีไม่เท่ากัน องค์กร  
จึงควรเข้าใจธรรมชาติและหาวิธีดึงเอาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลให้แสดงออกมาในการท้างาน              
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  Kaiser and Rudolph (1996) ไ ด้ ให้ ค ว ามหมายคว ามสามารถ  คื อ 
ความสามารถในการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติ  

    Kelly-Thomas (1998) ให้นิยามของมีความสามารถว่า หมายถึง ความ
พร้อมท่ีจะเรียน ศักยภาพ ประวัติในการเรียนของบุคคล ซึ่ง ผู้เรียนแต่ละคนจะแตกต่างกนไป                   
ด้านศักยภาพในการเรียนรู้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกบระดับพัฒนาการหรือวุฒิภาวะ ประการต่อมา
ความสามารถและสมรรถภาพของร่างกาย (รวมท้ังศักยภาพทางด้านประสาท กล้ามเนื้อและสติปัญญา
และอีกหลายประการคือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ค่านิยม การมองตนเอง และจินตนาการ               
เป็นต้น) และประการสุดท้ายคือการเรียนรู้ท่ีผ่านมาหรือพื้นฐานรวมทั้งหลักการท่ีมีอยู่ 

  จากนิยามของมีความสามารถ (ability) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความสามารถ (ability) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
ดังนี้ว่า หมายถึง สมรรถภาพและความช้านาญของบุคคลซึ่งสามารถท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานในการท้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย หรือธุรกรรมใดๆ โดยใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมี
สมรรถนะให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ ตามท่ีต้ังใจไว้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าว
เช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งช้ีคือ  1) มีสมรรถภาพท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ               
ให้ส้าเร็จ 2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะเพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง 3) มีความ
ช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย 
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    (2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความน่าเชื่อถือ” (trust) 
    Moorman, Zaltman, and Deshpand (1992) ให้ นิ ย ามของมี ค ว าม

น่าเช่ือถือว่าหมายถึง เป็นการเจตนาแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงความเช่ือถือไว้วางใจท่ีมีต่อผู้ท่ีมี               
ส่วนร่วมซึ่งเกิดจากการท่ีผู้ท่ีไว้วางใจไม่สามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตัวเองหรือขาดความรู้ 

    Sztompka (1999) ให้นิยามของมีความน่าเช่ือถือว่า หมายถึง “การพนัน
หรือการคาดเดา (Bet) ต่อพฤติกรรมหรือการกระท้าของผู้อื่นในอนาคต” และกล่าวว่าความเช่ือถือ
ไว้วางใจประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่ความสม่้ าเสมอ ( regularity) ประสิทธิภาพ (efficiency)                   
ความน่าเ ช่ือถือ ( reliability) การเป็นตัวแทน (representativeness) ความยุติธรรม ( fairness)        
ความพร้อมรับผิดชอบ (accountability) และความเมตตากรุณา (benevolence) 
     Thom, Hall, and Pawlson (2004) ให้นิยามความเช่ือถือไว้วางใจไว้ว่า
การเต็มใจหรือยินยอมให้ผู้ท่ีได้รับความเช่ือถือไว้วางใจท้าในส่ิงท่ี ผู้ท่ีเช่ือถือไว้วางใจสามารถช่วยเหลือ
ตนเองหรือท้าเองได้ 

    Morgan and Hunt (2015) ให้นิยามของมีความน่าเช่ือถือว่า หมายถึง 
การเป็นคนท่ีคนอื่นสามารถจะเช่ือได้ ความเป็นคนท่ีเช่ือได้ จะน้ามาซึ่งความไว้วางใจ และความไว้วางใจ
นี้เองท่ีท้าให้คนๆ นั้น ประสบความส้าเร็จ ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน อะไรบ้างท่ีแสดงให้เห็นได้ว่า
เป็นคนน่าเช่ือถือ ซึ่งพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงการมีความน่าเช่ือถือ คือ ความคงเส้น คงวา รักษาค้ามั่น
สัญญา ค้าพูดเหล่านี้ดูจะมีเหตุผล คาดการณ์อุปสรรคล่วงหน้าได้ พัฒนาความรู้และความช้านาญอยู่
เสมอ 

    จากบทความเรื่อง ถอดรหัสการสร้างความไว้วางใจในงานบริการ (2557)            
ได้กล่าวถึงนิยามของมีความน่าเช่ือถือว่า หมายถึง สถานภาพท่ีเราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเรา        
ท่ีท้างานร่วมกับคนอื่นๆ เป็นพฤติกรรมท่ีดี ท่ีเราสะสมไว้ทุกๆ วัน เป็นเวลายาวนาน จากอดีตถึงปัจจุบัน 
การจะมีความน่าเช่ือถือนั้น คือ การมีพฤติกรรมในการท้างานหลายอย่างรวมๆ กันซึ่งสามารถสรุป
พฤติกรรมท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ดังนี้ 1) เมื่อมีใครถามปัญหาเรามักจะตอบได้อย่างถูกต้อง 2) วางตัว
เหมาะสมทุกสถานการณ์ และมีพฤติกรรมส่วนตัวท่ีดีอยู่เสมอ 3) เป็นคนเปิดเผย จริงใจ จนผู้คนเขา
วางใจได้ 4) มีจิตใจเป็นกลางไม่ล้าเอียง 5) มี Team spirit มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น รักหมู่คณะ 6) เคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น 7) ยอมรับความจริงเสมอ 8) มีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) 

  จากนิยามของมีความน่าเช่ือถือ (reliability) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความน่าเช่ือถือ (reliability) เพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง บุคคลท่ีมีความคงเส้นคงวา รักษาค้ามั่นสัญญา วางตัวเหมาะสมในทุก
สถานการณ์ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ สามารถเป็น ท่ีพึ่งพาของบุคคลอื่นในองค์กร ได้รับความไว้วางใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและมีการพัฒนาความรู้ ความช้านาญของตนเอง
อยู่เสมอ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติ ดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งช้ี คือ         
1) มีความคงเส้นคงวา รักษาค้ามั่นสัญญา 2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 3) เป็นที่พึ่งพา
ของบุคคลอื่นในองค์กร 4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล               
6) มีการพัฒนาความรู้ ความช้านาญของตนเอง 

 



 
 

38 
 

 

 

    (3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความซ่ือสัตย์” (reliability) 
     พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2547) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า
หมายถึง การประพฤติตนตรงความเป็นจริง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม พูดแต่ความเป็นจริงปลอดจาก
ความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรง ท้ังต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ                
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กลไม่โลภ ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติตน
อย่างเต็มท่ี 

    รสิตา กุดแถลง (2550) ได้อธิบายลักษณะของความซื่อสัตย์ ไว้ว่า บุคคลท่ี
มีความซื่อสัตย์ จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความซื่อตรง 2) มีความนับถือตนเอง 3)  ไม่หลอกลวงตนเอง            
4) เป็นผู้ท่ีมีความละอายต่อการกระท้าผิด 5) ไม่คิดคดต่อผู้อื่น 6) ไม่ลักขโมย 7) ประพฤติปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาท้ังต่อหน้าและลับหลัง 8) รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมาย           
9) รักษากฎระเบียบของสังคมและหน่วยงานไม่กระท้าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
และสังคม 

    กฤติพงศ์ บุญรงค์ (2550) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง การประพฤติ
อย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริงเช่นตรงต่อหน้าท่ีตรงต่อค้าพูดตรงต่อกฎเกณฑ์ปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมาอย่างเหมาะสมท้ังทางกายวาจาใจท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง  

    พระมหาแสงอรุณ กฎมัจฉา (2551) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า หมายถึง            
การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ การตรงต่อหน้าท่ี ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเองและ
ผู้อื่น การประพฤติอย่างเหมาะสมและตรงกับความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อตนเอง 
บุคคล หน้าท่ีหรือส่วนรวม และมีความส้าคัญของความ ซื่อสัตย์ต่อไป 

    ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ให้นิยามความซื่อสัตย์ว่า
หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องเหมาะสม ประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองและผู้อื่น ท้ังกาย วาจา ใจ 

    พวงพันธ์ โพธิ์ศรี (2555) ให้นิยามของความซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง            
การกระท้าหรือการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นจริงท้ังกาย วาจา และใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีความ   
ถูกต้อง ดีงาม ตามหลักศีลธรรม 

    ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2558) ให้นิยามของความซื่อสัตย์ หมายถึง 
ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ผู้ท่ีมีความ
ซื่อสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรง ท้ังต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 

    สุวิชชา ตรีพรหม (2559) คุณลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึง
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนตรงตามความเป็นจริง การไม่โลภในส่ิงของผู้อื่น 
การพูดความจริง ไม่หลอกลวง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของ                
ความซื่อสัตย์ ด้านการประพฤติ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ด้านการปฏิบัติตนตรงตามความเป็นจริง                 
ด้านการไม่โลภในของผู้อื่น ด้านการพูด ความจริง 

  จากนิยามของความซื่อสัตย์  ( integrity) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความซื่อสัตย์ (integrity) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
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ดังนี้ว่า หมายถึง การแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและความเคารพต่อผู้อื่นไม่เอนเอียง ไม่มี              
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรมมีความประพฤติ
ตรง ท้ังต่อหน้าท่ีต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของ
ตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง ซึ่งนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดตัว
บ่งช้ี คือ 1) ความเคารพในตนเองและความเคารพต่อผู้อื่น 2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม 3) ไม่ใช้             
เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม 4) ไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม 5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง 6) ปฏิบัติ
อย่างหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 

 ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิง
ปฏิบัติการของ“มีความน่าไว้วางใจ” (trust) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบ
ท่ีเป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) มีความสามารถ (ability) 2) มีความน่าเช่ือถือ (reliability)             
3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบ 
ดังตารางท่ี 2.5 

 
ตารางที่ 2.5  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
1. มีความสามารถ  

(ability) 
สมรรถภาพและความช้านาญของบุคคล
ซึ่งสามารถท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในการท้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือธุรกรรมใดๆ โดยใช้
ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมี
สมรรถนะให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง           
ไปได้ ตามท่ีต้ังใจไว้ตามวัตถุประสงค์   

1) มีสมรรถภาพท่ีจะท้าภารกิจ
ต่างๆ ให้ส้าเร็จ  
2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ 
ความมีสมรรถนะเพื่อให้งาน
นั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง  
3) มีความช้านาญในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีรับมอบหมาย   

2. มีความน่าเช่ือถือ 
    (reliability) 

คนท่ีสามารถท่ีจะ ได้รับความไว้วางใจ
จะประพฤติในการท้างานให้ส้าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี แม้ว่างานนั้นจะหนักหรือบุคคล
ท่ีสามารถคาดหวังในการปฏิบัติงานได้ 

1) มีความคงเส้นคงวา รักษา
ค้ามั่นสัญญา   
2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมใน
ทุกสถานการณ์  
3) เป็นท่ีพึ่งพาของบุคคลอื่นใน
องค์กร  
4) ได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
5) ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล  
6) มีการพัฒนาความรู้ ความ
ช้านาญของตนเอง 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
3. มีความซื่อสัตย์  
   (integrity) 

การแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น ไม่เอนเอียง ไม่
มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ไม่ท้าในส่ิงท่ี
ผิดศีลธรรมมีความประพฤติตรง ท้ังต่อ
หน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์
กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้
หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี
ถูกต้อง 

1) แสดงออกถึงความเคารพใน
ตนเองและความเคารพต่อผู้อื่น 
2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม 
3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  
4) ไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม  
5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง  
6) ปฏิบัติอย่างหน้าท่ีอย่าง
เต็มท่ีและถูกต้อง 

 
 2.2 .2   องค์ประกอบ นิยามเชิ งปฏิบั ติ การและตัวบ่ งชี้ ขององค์ประกอบของ                          

“มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) 
  1) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) 

   (1) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะ Central 
      Central (2001) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของครูผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้น

(Enthusiastic Teacher Behaviors) พบว่าพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นสามารถอธิบาย
เป็นกลุ่มพฤติกรรมทางวาจาและอวัจนภาษา ซึ่งถ่ายทอดทัศนคติด้านในของครูให้กับนักเรียน นักเรียน
ท่ีจะรับรู้ทัศนคติของครูนี้และจะสามารถท่ีจะตอบสนองในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม
ดังกล่าวคือ 1) ครูผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นจะใช้น้้าเสียงได้ดีมีความน่าสนใจ (vary your speaking 
voice) 2) ครูผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นจะใช้ภาษากายในการจ้าลองสาธิตในการเรียนโดยมี                 
การส่ือสารได้อย่างมากมาย (body language) 3) ครูผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีใบหน้าท่ีแช่มช่ืน
เบิกบานบ่งบอกถึงความสุข (facial expression) 4) ครูผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นจะให้ก้าลังใจและ
กระตุ้นแรงจูงใจให้ ผู้ เรียนเสมอ (encouragement) 5) ครู ผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นจะให้                    
ค้าเสนอแนะแก่ ผู้เรียนเสมอ ( feedback) 6) ครู ผู้สอนท่ีมีความกระตือรือร้นดวงตาจะสะท้อน                   
ความต่ืนเต้นมีพลังในการเรียนการสอน (eyes mirror the excitement in your teaching) 

  (2) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Russell 
      Russell (2008) ไ ด้ ท้าการศึกษาวิ จัยเ ชิง คุณภาพเรื่ อง  Enthusiastic 

Educational Leadership ได้ด้าเนินการส้ารวจปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม
ผู้น้าด้านการศึกษา โดยการการสัมภาษณ์ผู้น้าท่ีประสบความส้าเร็จในการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีรวบรวมน้าไปสู่
ข้อสรุปท่ีว่า ความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับการท้างานมีความสัมพันธ์กับลักษณะความเป็นผู้น้าผล
การศึกษาพบว่าผู้น้าท่ีความกระตือรือร้นจะมีลักษณะในการท้างานดังนี้ 1) ผู้น้าท่ีความกระตือรือร้นจะ
มีลักษณะในการท้างานจะพยายามท่ีจะบรรลุความคืบหน้าผ่านการท้างานร่วมกัน (seek to achieve 
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progress through collaboration) 2) ผู้น้าท่ีความกระตือรือร้นจะมีลักษณะการท้างานท่ีแสดงถึง
จริยธรรมในการท้างานอย่างแข็งแกร่ง (exhibit a strong work ethic) 3) ผู้น้าท่ีความกระตือรือร้นจะ                  
มีลักษณะในการท้างานโดยช้ีแจงการท้างานตัวเองและคนอื่นๆ ถึงวิธีการปฏิบัติภารกิจขององค์กร                
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ (clarify for themselves and others how the organizational) 

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

ไอดาโฮ เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ 25 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, การเขียนและการฟังเพลง เขาได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้น (Characteristics of an Enthusiastic Person) 
ดังนี้ 1) มีความรักในส่ิงท่ีเขาท้า (has a passion for what he does) 2) เป็นผู้มีรอยยิ้มและเป่ียมด้วย
ความสุขตลอดเวลา (He is smiling and appears happy most of the time) 3) มีความมั่นใจใน
ตัวเอง (self-confident) ไม่เห็นปัญหาเป็นอุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทาย มีความมั่นใจว่าไม่มีอะไรท่ี
จะหยุดยั้ ง ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 4) มีความทุ่มเทในการท้างานสูง (highly dedicated)                      
5) มีแผนการส้าหรับอนาคต (plans for the future) 6) ชอบท่ีจะค้นหาส่ิงใหม่ๆ (love to try new 
things) 7) คนท่ีมีความกระตือรือร้นจะยอมรับส่ิงท่ีท้าเพื่อท้าให้ดีขึ้น (enthusiastic people get 
things done - usually much faster and better) 8) บุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีการส่ือสาร            
ท่ีดี (enthusiastic people are usually good communicators) 
   (4) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Bursey 

      Bursey (2011) Bursey เป็นต้ารวจนักสืบในลอนดอน 33 ปีและขณะนี้
ผู้ประกอบการตลาดเครือข่ายท่ีประสบความส้าเร็จนักการตลาดอินเทอร์เน็ตและส้านักพิมพ์เขาได้
กล่าวถึง  5 ลักษณะผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น (5 Attributes Enthusiastic People Share) ดังนี้                        
1) ปลดปล่อยก้าลังความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท้างาน (radiate great energy) 2) แสดงความ
เช่ือมั่นในตัวเองเสมอ (display supreme confidence) 3) แสดงความเป็นผู้น้าท่ีโดดเด่น (show 
outstanding leadership) 4) มีความรักและปรารถนาในส่ิงท่ีท้า (passion and desire) 5) มีทักษะ
การส่ือสารท่ีดี (good communication skills) 

  (5) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Angelou 
      Angelou (2012) ได้กล่าวถึง 6 ลักษณะผู้ท่ีมีความกระตือรือร้น (The Six 

Characteristics of Enthusiastic People) ดังนี้ 1) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีพลังอ้านาจท่ีส่ือถึงคน
อื่น (enthusiastic people radiate energy) 2) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะอยากรู้อยากเห็น และมี
ความสนใจ (enthusiastic people are curious and interested) 3) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะมี
จุดเน้นท่ีดี (enthusiastic people focus on the good) 4) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีอารมณ์ขัน 
หัวเราะบ่อย (enthusiastic people feel deeply and laugh often) 5) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะ
ท้าในส่ิงท่ีพวกเขารักมีความรักและหลงใหลส่ิงท่ีท้า (enthusiastic people do something they 
love) 6) ผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้นจะมีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่ นเพื่อตอบตอบสนอง
วัตถุประสงค์ (enthusiastic people serve a greater purpose) 
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  (6) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Marcdante 
      Marcdante (2013) ได้กล่าวถึง 6 ลักษณะของคนท่ีมีความกระตือรือร้นสูง 

(six characteristics of highly enthusiastic people) ดังนี้ 1) มีพลังงานพัฒนาศักยภาพในตนเอง 
(Radiate energy) 2) มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในชีวิต (are curious and interested in 
life) 3) มีจุดเน้นท่ีดี (are focused on the good) 4) มีความรู้สึกเบิกบานอยู่เสมอ (feeling merry 
often) 5) รักในส่ิงท่ีท้า (have something they love doing) 6) ปรารถนาวัตถุประสงค์มากกว่า
ตัวเอง (serve a greater purpose than themselves)  
   (7) องคป์ระกอบของ“มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ WorkVenture 

      จากเว็บไซด์ WorkVenture (2015) เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวกับการหางานได้เขียน
เรื่อง Enthusiasm for the new date กล่าวว่าหากทุกคนต้องการความส้าเร็จในการท้าส่ิงท่ีส้าคัญ
ต่างๆ ส่ิงท่ีจ้าเป็นต้องมีคือความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นนั้นมีพลังท่ีสามารถท้าให้ผู้คนรอบข้าง
สามารถสัมผัสได้ ส้าหรับผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้านั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) รักในส่ิงท่ีคุณ
ท้า (love what you do) 2) รู้ คุณค่าในสรรพส่ิง (know the value) 3) มองในแง่ดี (optimistic)                   
4) เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ให้เกิดข้ึน (a pioneer) 5) มีเหตุผล (realistic) 6) มีความอยากรู้อยาก
เห็นและมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (be inquisitive and personal Development) 
   (8) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Hopkin 

      Hopkin (2016) ได้เขียนเรื่อง Leadership and Enthusiasm เขากล่าวว่า
ผู้น้าท่ีจะประสบความส้าเร็จท่ีสามารถน้าพาองค์กรไปยังเป้าได้ส้าเร็จ ปัจจัยท่ีส้าคัญอย่างหนึ่งคือความ
กระตือรือร้น เขาได้แนะวิธีท่ีจะท้าให้องค์กรมีความกระกระตือรือร้นดังนี้ 1) สร้างวิสัยทัศน์ (create 
the vision) ผู้น้าท่ีสร้างความกระตือรือร้นต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีจะน้าองค์ไปยังทิศทางเป้าหมายเพื่อให้
ทีมงานมีความทะเยอทะยานไปยังเป้าหมายขององค์การ 2) ผู้น้าเป็นผู้ท่ีเห็นภาพใหญ่ส้าหรับองค์กร               
ไม่ควรเก็บไว้กับตัวเองควรแบ่งปันวิสัยทัศน์ท่ีจะไปสู่ความส้าเร็จ โดยส่ือสารทางค้าพูดและการกระท้า
ของผู้น้า ให้พวกเขารู้สึกความรักในตัวของผู้น้า (share your optimism) 3) สร้างวัฒนธรรมแห่งความ
กระตือรือร้น (build a culture of enthusiasm) ทัศนคติของผู้น้าจะเป็นวัฒนธรรมของความส้าเร็จ 
โดยการพัฒนาทีมและให้โอกาสทีมท่ีสร้างความส้าเร็จ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีจะน้าไปสู่
ความส้าเร็จ 
   (9)  องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ Lint 

       Lint (2016) ได้กล่าวถึง Nine Characteristics of Enthusiastic People.
ดังนี้  1) ผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นจะเป็นคนท่ีมีความมั่นใจในตนเอง (Enthusiasm is the confidence) 
2) เป็นผู้มีแรงผลักดันเป็นพิเศษ (This person possesses a special driving force) 3) ผู้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นเลือกท่ีจะท้าในทางเลือกท่ีง่ายก่อนเสมอ (This person easily makes choices)                
4) เป็น ผู้ ท่ีกล้าเ ส่ียง  (He dares to take risks) 5) เป็น ผู้มีความคิดสร้ างสรรค์ท่ีน่ ามหัศจรร ย์                 
(He possesses an extraordinary creativity) 6) เป็นผู้มีพรสวรรค์ท่ีซ้อนเร้นอยู่ (This person has 
a mysterious charisma) 7) เป็นผู้ท่ีมีความเช่ือมั่นศรัทธาในส่ิงท่ีท้า (He has an unwavering faith) 
8) เป็นผู้มีการแสดงออกถึงการอุทิศตนความเสียสละสูง (This person exhibits a high level of 
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dedication) 9) เป็นผู้ใช้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะด้าเนินการบรรลุเพื่อตามภารกิจ  
(He is original in his approach and experiences total freedom while fulfilling his mission) 
   (10) องค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” ตามทัศนะของ I Need 
Motivation 
    จากเว็บไซต์ I need Motivation (2017) ได้กล่าวว่าความกระตือรือร้น
เป็นส่ิงท่ีจ้าเป็นอย่างยิ่งหากต้องการท่ีจะประสบความส้าเร็จ ซึ่งเขาได้กล่าวถึงเรื่อง 10 Ways To Have 
Amazing Enthusiasm ท่ีจะน้าไปสู่ความกระตือรือร้นไว้ดังนี้ 1) มีความรักในส่ิงท่ีท้า (be passionate)  
2) แสดงความกตัญญูหรือขอบคุณกับงานท่ีท้า (be grateful) 3) มีความภาคภูมิใจในส่ิง ท่ีท้า                  
(be proud) 4) แสดงความคิดท่ีสร้างสรรค์ (be creative) 5) ทุ่มเทท้างานแบบเชิงรุก มีความสุขกับ
การท้างาน (be proactive) 6) มีเหตุมีผลรักษาความเหมาะสม (be reasonable) 7) มีความอดทนอด
กล้ัน (be patient) 8) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (be enlightened) 9) อยากรู้อยากเห็นปรับปรุง
พัฒนาตนเองเสมอ (be inquisitive) 10) มีความขะมักเขม้น (be positive) 
   จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก้าหนดองค์ประกอบของ 
มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่ง
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบท่ีนักวิชาการได้เสนอไว้นั้น  แม้จะระบุช่ือท่ีแตกต่าง
กัน แต่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความ
เหมาะสม  ผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มท่ี
เป็นกลาง (neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นท่ีใช้ช่ือ
แตกต่างกัน และน้ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน  ดังนี้ 

   1. รักในสิ่งที่ท า (be passionate) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ 1) มีความรักในส่ิงท่ีเขาท้า 2) มีความรักและปรารถนาในส่ิงท่ีท้า 3) มีความรักและหลงใหลในส่ิงท่ี          
คุณท้า 4) รักในส่ิงท่ีท้า 5) รักในส่ิงท่ีท้า 6) มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในส่ิงท่ีท้า 7) มีความรักในส่ิงท่ีท้า 

   2. มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) ชอบท่ีจะค้นหาส่ิงใหม่ๆ 2) อยากรู้อยากเห็น และมีความสนใจ 3) มีความอยากรู้    
อยากเห็นและสนใจในชีวิต 4) มีความอยากรู้อยากเห็นและมีการพัฒนาตัวเอง 5) อยากรู้อยากเห็น
ปรับปรุงพัฒนาตนเองเสมอ 

   3. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) มีองค์ประกอบท่ีมี
ความหมายเดียวกันดังนี้ 1) มีพลังอ้านาจท่ีส่ือถึงคนอื่น 2) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 3) ปลดปล่อย
ก้าลังความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท้างาน 4) มีแรงผลักดันพิเศษ 5) ดวงตาจะสะท้อนความต่ืนเต้นมี
พลังในการเรียนการสอน 

   4. มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกันดังนี้ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ 2) สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  3) มีความคิดสร้างสรรค์ 

   5. เบิกบาน (feeling merry often) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) มีรอยยิ้มท่ีเปรี่ยมด้วยความสุข 2) เบิกบาน 3) แช่มช่ืนเบิกบาน 
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   จากการก้าหนดช่ือองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบท่ีเป็น
ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น้ามาแสดง
ในตารางสังเคราะห์ 3 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก้าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
 

หมายเหตุ :  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง (1) – (10) แทนการระบุช่ือของนักวิชาการหรือ        
แหล่งอ้างอิงตามล้าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
ตารางที่ 2.6  สังเคราะห์องค์ประกอบของ“มีความกระตือรือร้น” 

 
องค์ประกอบของมีความกระตือรือร้น (1

) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

1. รักในสิ่งที่ท้า (be passionate)           7 
2. มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity)           5 
3. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง   
     (self-development) 

          5 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity)           3 
5. เบิกบาน (feeling merry often)           3 
4. มั่นใจใจตนเอง (self-confident)           3 
5. อุทิศตนเสียสละ (exhibits dedication)           2 
6. มีการสื่อสารที่ดี (good communicators)           2 
9. มีจุดเน้นที่ดี (focus on the good)           2 
10. มีเหตุมีผลรักษาความเหมาะสม                     
     (be reasonable) 

  

 

 

 

   

 

 1 

11. มีความทุ่มเทในการท้างานสูง  
     (highly dedicated)  

          1 

12. มีอารมณ์ขัน (feel deeply and laugh  
     often) 

          1 

13. ใช้ทางเลือกที่ง่ายก่อนเสมอ  
     (easily makes choices) 

          1 

14. กล้าเสี่ยง (take risks)           1 
15. มีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ (has a mysterious 
charisma) 

          1 

16. ใช้ประสบการณ์ในการท้างาน   
     (experiences while fulfilling) 

          1 

17. มีการวางแผนส้าหรับอนาคต (plans for  
     the future) 

          1 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของมคีวามกระตือรือร้น (1

) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

18. ยอมรับสิ่งที่ท้าเพ่ือให้ดีย่ิงข้ึน  
     (get things done better) 

          1 

19. ใช้ภาษากายในการสื่อสาร  
     (body language) 

          1 

20. รู้คุณค่าของสรรพสิง่ (know the value)           1 
21. ปารถนาวัตถุมากกว่าตนเอง (Serve a  
     greater purpose than themselves)      

  

   

1 

22. แสดงความเป็นผู้น้าท่ีโดดเด่น  
     (show outstanding leadership)    

 

 

  

   

1 

23. ท้างานร่วมกับคนอื่น (seek to achieve  
     progress through collaboration)  

 
 

 

 

  

   

1 

24. ให้ข้อเสนอแนะคนอื่น (feedback)           1 
25. มีจริยธรรมในการท้างาน (exhibit a    
     strong work ethic) 

  

 

 
 

  

   

1 

26. ชี้แจงการท้างานของตนเอง (clarify for  
     themselves and others) 

  

 

 

 

  

   

1 

27. มีวิสัยทัศน์การท้างานที่ดี (good Vision)           1 
28. แบ่งปันสิ่งที่ดี (share your optimism)           1 
29. สร้างวัฒนธรรมการท้างานที่ดี (build a  
     culture of enthusiasm) 

  

 

 

 

   
  

1 

30. กระตุ้นแรงจูงใจ (encouragement)           1 
31. มีความอดทนอดกลั้น (be patient)           1 
32. มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ท้า (be proud)           1 
33. มีความเขมักเขม้น (be positive)           1 
34. ท้างานเชิงรุก (be proactive)           1 
35. มีความความกตัญญู (be grateful)           1 
36. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง             
     (be enlightened) 

  

 

 

 

   

 

 1 

37. มองในแง่ดี (optimistic)           1 
38. ใช้น้้าเสียงได้ดีมีความน่าสนใจ  
     (vary your speaking voice) 

  

 

 

 

   

 

 1 

รวม 6 3 8 5 6 6 6 3 9 10 60 
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 จากตาราง ท่ี2.6 ผลการสัง เคราะห์อง ค์ประกอบของมี ความกระ ตือรือร้น  พบว่ า                           
มีองค์ประกอบท่ีเป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ้านวน 38 องค์ประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถี่สูง ต้ังแต่ 5 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็น
องค์ประกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อการวิจัย ได้จ้านวน 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) 

 องค์ประกอบท่ี 2 มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
 องค์ประกอบท่ี 3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) 

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมีความกระตือรือร้นได้ดังภาพท่ี 2.4 
 

 

 
ภาพที่ 2.4  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” 

 
 จากภาพท่ี 2.4 แสดงโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้นองค์ประกอบ ท่ีไ ด้จาก                          
การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีความสุขในส่ิงท่ีท้า 2) มีความอยากรู้
อยากเห็น 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง 

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มีความกระตือรือร้น” 
(Enthusiasm) 
   (1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “รักในสิ่งที่ท า” (be passionate) 

  จรรยา ดาสา (2552) ให้นิยามของรักในส่ิงท่ีท้าว่า หมายถึง การสร้างความ
รักในท่ีท้างานถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญอย่างยิ่งท่ี ท้าให้การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความสะดวก
ราบรื่น เนื่องจากการท่ีคนในองค์กรมีความรักจะเป็นการเพิ่มท้ังปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่ิงท่ีถือว่าเป็นความรักในท่ีท้างาน
ได้แก่ การสนุกกับส่ิงท่ีตัวเองท้าการได้ท้างานท่ีดีและภูมิใจกับงานท่ีตนท้าได้ท้างานร่วมกับคนดีๆ         
รู้ว่างานท่ีตนเองท้านั้นมีความส้าคัญ การท่ีมีคนเห็นคุณค่าของงานท่ีเราท้า การมีความรับผิดชอบต่อ    

รักในส่ิงท่ีท้า (Be passionate) 

มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  
(self-development) 

มีความกระตือรือร้น
(Enthusiasm) 



 
 

47 
 

 

 

งานท่ีท้า ความรู้สึกสนุก มีความสุขในท่ีท้างาน และมีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลัง                   
ในการท้างาน 

  สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2554) ให้นิยามของรักในส่ิงท่ีท้าว่า หมายถึง จงรักใน
ส่ิงท่ีท้า จงท้าให้ส่ิงท่ีตนเองรัก มากกว่าการท้างานเพื่อเห็นแก่เงินจ้านวนมาก ถ้าหากท่านท้าให้ส่ิงท่ีรัก
จนประสบความส้าเร็จ ขยายความเรื่องของใจรักในงานว่ามีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 1) คนท่ีมีใจรักในงานท่ี
ตนเองท้า มีใจรักในงานท่ีตนเองท้า 2) คนท่ีมีใจรักในงานท่ีตนเองท้า จะเกิดความรู้สึกอยากท้า มีความ
ขยันขันแข็ง ท้างานนั้นด้วยความสนุกสนาน เกิดความกระตือรือร้นในงานท่ีตนเองท้า 3) คนท่ีมีใจรักใน
งานท่ีตนเองท้างานนั้นจะช่วยเพิ่มพูนพลังใจ ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตท่ีดี แจ่มใส อยู่เสมอ 4) คนท่ีมีใจรัก
ในงานท่ีตนเองท้า มักสามารถเปล่ียนส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เช่น สองพี่คนตระกูลไรต์ ประดิษฐ์
เครื่องบินล้าแรกของโลกได้  

  Manion (2003) ให้นิยามของรักในส่ิงท่ีท้าว่า หมายถึง เป็นการแสดง
อารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจท่ีดี สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นใน          
องค์กรสูง  

   Warr (2007) ให้นิยามของรักในส่ิงท่ีท้าว่า หมายถึง ความรักในการท้างาน
เป็นความรู้สึก ท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท้างาน หรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท้างานประกอบด้วยความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน และความ 
กระตือรือร้นในการท้างาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 1) ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี
เกิดขึ้นในขณะท้างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท้างาน          
2) ความพึงพอในในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท้างานโดยเกิด ความรู้สึกเพลิดเพลิน 
ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน  3) ความกระตือรือร้นใน
การท้างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท้างานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยากท้างาน มีความ
ต่ืนตัวท้างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาในการท้างาน 

   Fisher (2010) ให้นิยามของรักในส่ิงท่ีท้าว่า หมายถึง มองความรักในการ
ท้างานต่างออกไปไม่ได้มองแค่เพียงอารมณ์สูงสุดท่ีจะท้าให้สนุกสนาน หรือตื่นเต้นแต่ให้ความส้าคัญกับ
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีก้าลังท้างานโดยให้ความเห็นว่าความรักในการท้างานไม่ได้เป็นเพียง                 
จุดสุดท้าย หรือเป้าหมายสุดท้ายในการท้างานเท่านั้น ซึ่งจะท้าให้ได้รับความสุขท่ีจะเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาในการท้างาน 

   Makikangas, Feldt, and Kinnunen (2007) ให้นิยามรักในส่ิง ท่ีท้าว่ า 
หมายถึง ความรักเป็นการมองในภาพกว้างของคุณภาพของประสบการณ์และการท้างานของจิตใจของ
บุคลากรในขณะท้างานอย่างมีความสุขในมุมมองของความสุขสบาย (Hedonic Component)                 
ท่ีค้านึงถึงประสบการณ์ความเพลิดเพลินของตัวบุคคลผู้นั้น หรือความสมดุลของความรู้สึกด้านบวก
มากกว่าความรู้ สึกด้านลบเป็นการตัดสินความรู้สึกโดยบุคคลผู้นั้น เกี่ยวกับตัวเองท่ีมีความรัก
ความสัมพันธ์กับการท้างาน 
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  จากนิยามของรักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของรักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) เพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจท่ีดี สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรัก
ในงานมีความรื่นรมย์ในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นในขณะท้างานโดยเกิดความรู้สึก สนุกกับ
งาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท้างานมีความพึงพอในในงานและมีความกระตือรือร้นใน
การท้างาน มีความต่ืนตัวท้างานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท้างาน   
ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้  ตัวบ่งช้ีคือ 1) การแสดง
อารมณ์ในทางบวก 2) เกิดความรักในงาน 3) มีความพึงพอใจในงาน 4) มีความกระตือรือร้นในการ
ท้างาน 5) มีความต่ืนตัวท้างาน 6) มีชีวิตชีวาในการท้างาน 
   (2) นิยามเชิงปฏิบั ติการและตัวบ่งชี้ของ “มีความอยากรู้อยากเห็น” 
(curiosity) 

  Mendler (2017) ให้นิยามของมีความอยากรู้อยากเห็นว่า  หมายถึง             
ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้หรือรู้อะไรบางอย่าง การค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด
ใจให้กับความเป็นไปได้และความซื่อสัตย์ในส่ิงท่ีท้า ความอยากรู้เกี่ยวกับการส้ารวจคือมีเหตุผล               
ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่ิงส้าคัญในการเรียนรู้เพราะเป็นแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจ 

  Manguel (2015) ให้นิยามของมีความอยากรู้อยากเห็นว่าหมายถึง เป็น
อารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรม เช่น การส้ารวจ การสืบเสาะ และการเรียนรู้ ค้านี้
สามารถใช้แทนพฤติกรรมท่ีเกิดจากอารมณ์ดังกล่าวก็ได้ อารมณ์ท่ีอยากรู้อยากเห็นท้าให้เกิดแรงผลักดัน
ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จนถือได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงจูงใจของวิทยาศาสตร์และแขนงวิชาอื่นๆ 
ในการศึกษาของมนุษย์ 

  Vozza (2015) ให้ทัศนะถึงลักษณะนิสัยของผู้ท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นว่า
มีพฤติกรรมดังนี้ ฟังโดยปราศจากค้าตัดสินพยายามท่ีจะเข้าใจมุมมองของคนอื่นและยินดีท่ีจะนั่งอยู่ใน
ความคลุมเครือเปิดกว้างและอยากรู้อยากเห็นโดยไม่ต้องลงทุนในผลคนท่ีอยากรู้อยากเห็นจะไม่โทษไม่
สับสนและมีส่วนร่วมในการท้างานร่วมกันมุ่งเน้นไปท่ีการส้ารวจทางเลือกเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดซึ่งจะ
สนับสนุนการท้างานร่วมกันและน้าไปสู่นวัตกรรมคนอยากรู้อยากเห็นต้ังค้าถามท่ีเริ่มต้นด้วย "อย่างไร" 
อะไร "เมื่อใด" "ท่ีไหน" และ "ท้าไม" และแสวงหาความประหลาดใจ มีความพยายามอย่างเต็มท่ีใน
ปัจจุบันและให้เวลาส้าหรับความอยากรู้ 

  Renahan (2015) ให้ ทั ศนะของมี ค ว ามอยากรู้ อ ย าก เห็ น ว่ า คน ท่ี
กระตือรือร้นจะแสดงความสนใจในส่ิงท่ีต้องการทราบนี่คือ  13 พฤติกรรมของคนท่ีอยากรู้อยากเห็น               
1) คนอยากรู้อยากเห็นมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้มักอยู่ ในโลกแห่งการเรียนรู้  2) มีชีวิตอยู่เพื่อแก้ปัญหา                  
3) คนอยากรู้อยากเห็นโอบกอดค้าถามไม่กลัวค้าถาม 4) มักเป็นผู้ฟังและสนทนาท่ัวๆ ไป 5) คนอยากรู้
อยากเห็นอยู่เสมอการสืบสวนส่ิงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 6) คนอยากรู้อยากเห็นไม่กลัวที่จะต้ังค้าถามถึงกล
ยุทธ์เก่าๆ และช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อความและนิ สัยได้                
อย่างต่อเนื่อง 7) ขยับตัวไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะค้นพบปัญหา 8) มีแรงจูงใจตนเอง 9) มีแนวโน้มท่ี

https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Manguel
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จะเป็นบวก 10) มีความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่คนอื่น 11) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง                   
12) มีความคิดสร้างสรรค์ 13) ให้ความส้าคัญในช่วงเวลานั้นๆ 

  จากเว็บไซต์ Merrian-webster online dictionary (2017 B) ให้นิยาม
ของมีความอยากรู้อยากเห็นว่าหมายถึงความปรารถนาท่ีจะสอบสวนและเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ความสนใจในความสนใจของผู้อื่นตัวอย่างของความอยากรู้อยากเห็นในประโยค 1) แมวก้าลังอยาก
รู้เรื่องสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 2) พวกเขาอยากรู้ว่าใครชนะเกมนี้ 3) เราสงสัยว่าท้าไมคุณถึงไม่จากเคย                  
โทรหาเรา 4) ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอ 5) เธอพบนาฬิกาเก่าๆ ท่ีอยากรู้อยากเห็นในห้อง                
ใต้หลังคา 6) นกมีส่วนร่วมในพฤติกรรมท่ีอยากรู้อยากเห็นบางอย่าง 7) เพลงของพวกเขาเป็นส่วนผสม                 
ท่ีน่าสนใจของดิสโก้และร็อค 8) โดยบังเอิญอยากรู้อยากเห็นพวกเขาซื้อบ้านในวันเดียวกันของพวกเขา          
ท่ีถูกเผาไหม้ 

 จากนิยามของมีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) เพื่อการวิจัย
ในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึงพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้มักอยู่ ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูล
อย่างสม่้าเสมอเป็นแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจท้าให้เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  มีความพยายาม
มุ่งมั่นเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัว บ่งช้ีหรือสาระหลัก 
เพื่อการวัดได้ ตัวบ่ง ช้ีคือ 1) พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้  2) ค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ                  
3) เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 4) มีความพยายามมุ่งมั่น 5) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
   (3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง” 
(self-development) 

  ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2553) ได้ให้ทัศนะแนวทางพัฒนาศักยภาพตนเอง
โดยแนะน้าขั้นตอนในการพัฒนาศักยภาพตนเองดังนี้ 1) ส้ารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่นส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุด
ในการพัฒนาตนเองคือ การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง 2) จัดล้าดับ
ความส้าคัญเมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองน้ามาจัดล้าดับดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่อง
ท่ีส้าคัญและต้องก้าจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ถ้าไม่ก้าจัดจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดเด่นนั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด 3) ลงมือก้าจัดจุดอ่อน
และพัฒนาจุดเด่นส่ิงส้าคัญท่ีสุดในการก้าจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การลงมือปฏิบัติจริง                   
4) ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง เมื่อเราได้ก้าจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งอะไรให้กับชีวิตแล้ว ส่ิงส้าคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีจะต้องท้าคือการประเมินผลดูว่าได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ เพราะอะไรก็ตามท่ี
เราสามารถวัดได้ ประเมินผลได้ เราสามารถจัดการกับมันได้ และการประเมินผลจะช่วยให้เราสามารถ
ต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายเพิ่มข้ึนไปอีก ขอให้คิดว่าการก้าจัดจุดอ่อนและการพัฒนาจุดเด่นของเราเป็นเกมส์
อย่างหนึ่งท่ีเราก้าลังเล่นอยู่กับตัวเอง จงสนุกและเพลิดเพลินกับมันมากกว่าท่ีเราคิดว่าเป็นภาระหน้าท่ี 
ท่ีหน้าเบ่ือ 

  ชัยวัฒน์ สุรวิชัย (2559) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง ว่าหมายถึง
การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเองหรือเพื่อให้
สอดคล้องกับ ส่ิงท่ีสังคมคาดหวังการพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นเรื่องท่ีมีคุณค่าและความจ้าเป็น และ            
ท่ีส้าคัญ “เราท้าได้” 1) ตามหลักพุทธศาสนา “มนุษย์ เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้” และเป็นส่ิงท่ีมนุษย์แตกต่าง
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จากสัตว์ 2) ตามหลักธรรมชาติ มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 3) ตามหลักวิทยาศาสตร์ของ
ชีวิต มนุษย์มีกลไกของการับรู้ พัฒนาได้มากมายกว่าท่ีตัวเองคิด ซึ่งคนเราจะเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนา
ได้ก็เพราะการเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของคน โดย การก้าจัดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง 
มีขั้นตอนดังนี้ 1) ส้ารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่นส่ิงท่ีส้าคัญท่ีสุดในการพัฒนาตนเองคือ การค้นหา
ตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง ส้าหรับวิธีการในการวิเคราะห์สามารถท้าได้
หลายวิธี 2) จัดล้าดับความส้าคัญเมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองน้ามาจัดล้าดับดู
ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องท่ีส้าคัญและต้องก้าจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
3) ลงมือก้าจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น โดยการปฏิบัติให้ได้จริง แนะน้าให้ท้าทีละอย่าง การท้าอะไรก็
ตามพยายามหาแรงบันดาลใจหรือจูงใจเข้ามาเสริมทัพอยู่ตลอดเวลา บางคนได้แรงใจจากลูก บางคนได้
แรงใจจากใจจากเพื่อนสนิท และท่ีส้าคัญคือ จาก เป้าหมายในชีวิต 4) ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง  

  วินัย เพชรช่วย (2551) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง ว่าหมายถึง
การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเอง หรือเพื่อให้
สอดคล้องกับ ส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง ความหมายท่ี 1 การพัฒนาตนคือการท่ีบุคคลพยายามท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท้าให้สามารถด้าเนินกิจกรรม แสดง
พฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายท่ีตนต้ังไว้ ความหมายท่ี 2 การพัฒนาตนคือ
การพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็น
สมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการด้ารงชีวิตอย่างสันติสุข 

   ชนกนารถ  บุญวัฒนะกูลุ (2557) ได้ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง
ว่า หมายถึง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นให้แก่ตนเอง 
โดยการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไข้ สร้างสรรค์เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน้าไปสู่ความดีความเจริญในตนเอง
และความมุ่งหมายสูงสุด กล่าวคือการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความส้าเร็จในการ ปฏิบัติหน้าท่ีการงาน และ
มีความสุข อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตนเองต้องเป็นการเสริมสร้างตนเองให้บรรลุ จุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 
โดยไม่เบียดเบียนสิทธิของคนอื่น 

   นิคม  อ่อนละมัย (2555) ให้นิยามมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเองว่า หมายถึง 
การลงมือท้าด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเราออกแบบท้าขึ้นมาด้วย
ความจงใจ ต้ังใจ และเต็มใจของเราเอง การพัฒนาตนเองของตนเองจะต้องมาจากทัศนคติในตัวเอง            
มาจากแรงปรารถนาในตัวเอง โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระท้าท่ีส่ือออกมาภายนอกด้วย 
การลงมือท้าด้วยตัวเอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงท่ีเราต้องลงมือท้าเอง เรารับผิดชอบการพัฒนา
ตนเองด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราต้องก้าหนดขอบเขตให้ชัดเจนก่อนโดยหาและก้าหนดก่อนว่าเราต้องการ
พัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรให้ชัดเจน 

  จากนิยามของมีพ ลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  (self-development)             
ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมีพลังพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง (self-development) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง               
การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะท้างานให้ดีท่ีสุด เพื่อให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง มีการต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายและ น้าเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายใน
ร่างกาย น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเช่ือมโยงถึง
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ตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ตัวบ่งช้ีคือ 1) การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 2) มีความ
พยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะท้างาน 3) ท้าหน้าท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง 4) น้าความสามารถ
ท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5) มีการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย 

 ดังนั้น จากการศึกษางานวิจัย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิง
ปฏิบัติการของ “มีความกระตือรือร้น” (Enthusiasm) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกและวัดได้ใน
องค์ประกอบท่ีเป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) รักในส่ิงท่ีท้า (Be passionate) 2) มีความอยากรู้
อยากเห็น (Curiosity) 3) มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุป
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีขององค์ประกอบ ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางที่  2.7 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่ง ช้ีขององค์ประกอบของมีความ
กระตือรือร้น 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
รักในส่ิงท่ีท้า 
(be passionate) 

การแสดง อารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจท่ีดี สัมพันธ์ภาพ
ระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานมีความ
รื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี
เกิดขึ้นในขณะท้างานโดยเกิดความรู้สึก 
สนุกกับงาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวล
ใดๆ ในการท้างาน มีความพึงพอในงาน
และมีความกระตือรือร้นในการท้างาน มี
ความต่ืนตัวท้างาน คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท้างาน 

1) การแสดง อารมณ์ใน
ทางบวก  
2) เกิดความรักในงาน  
3) มีความพึงพอในในงาน  
4) มีความกระตือรือร้นใน
การท้างาน  
5) มีความต่ืนตัวท้างาน  
 

มีความอยากรู้อยาก
เห็น (curiosity) 

พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้มักอยู่ 
ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่้าเสมอเป็นแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจท้า
ให้เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ     
มีความพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

1) พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะเรียนรู้  
2) ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่้าเสมอ  
3) เกิดแรงผลักดันท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
4) มีความพยายามมุ่งมั่น  
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
มีพลังพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 
(self-development) 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลง
ตัวเองให้เหมาะสม มีความพยายามและ
มุ่งมั่นในการท่ีจะท้างานให้ดีท่ีสุด เพื่อให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง มีการ
ต้ังเป้าหมายท่ีท้าทายและ น้าเอา
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกาย 
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

1) การเปล่ียนแปลงตัวเองให้
เหมาะสม  
2) มีความพยายามและ
มุ่งมั่นในการท่ีจะท้างาน  
3) ท้าหน้าท่ีสอดคล้องกับส่ิง
ท่ีสังคมคาดหวัง  
4) น้าความสามารถท่ีซ่อน
เร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
5) มีการตั้งเป้าหมายท่ี             
ท้าทาย 

 
 2.2.2  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มองในแง่ดี”

(Optimistic)                          
  1) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” (Optimistic) 

   (1) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Givray 
      Givray (2011) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล ท่ี ม อ ง ใ น แ ง่ ดี                          

(12 Characteristics of Tough-Minded Optimists) ในนิตยสาร Smith Bucklin Corporation ดังนี้                     
1) ไม่ประหลาดใจหรือตกใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาเสมอ (are seldom 
surprised by trouble) 2) รู้ จักมองหาวิ ธี การแก้ปัญหา ( look for partial solutions. Look for 
partial solutions) 3) มีความเช่ือมั่นว่าสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้ (believe they have 
control over their futures) 4) ยอมท่ีจะปรับเปล่ียนเสมอ, ปรับเปล่ียนตนเองทางสังคมและทาง
กายภาพ (allow for regular renewal I interpret this as mental, social and physical renewal) 
5) ขัดขวางความคิดท่ีเป็นแง่ลบของตนเอง (interrupt their negative trains of thought)  6) มองถึง
ด้านดีหรือส่วนดีของคนอื่น (see the good in people) 7) มีจินตนาการในการท่ีจะไปสู่ความส้าเร็จ
(use their imaginations to rehearse success) 8) ร่ าเริงแม้ก้ าลัง ทุกข์ใจ (are cheerful even 
when they can’t be happy) 9) มุ่งก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา มีวิธีการใหม่ท่ีจะท้าส่ิงต่างๆ และ        
ก า ร พั ฒ น า ตั ว เ อ ง  ( believe they have an almost unlimited capacity for stretching)                          
10) สร้างความรักเข้ามาในชีวิตเสมอ ( build lots of love into their lives) 11) ชอบแลกเปล่ียนแต่
ส่ิงดีๆ (like to swap good news) 12) ยอมรับความจริง (accept what cannot be changed) 

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

จะมีความสุข ดังนั้น  ส่ิง ท่ีเป็นลักษณะของคนมองโลกในแง่บวก มีดัง ต่อไปนี้  (4 Optimistic 
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Characteristics) 1) ท้างานเชิงรุก (proactive) 2) ท้างานแบบต่อเนื่องมุ่งเน้นท่ีเป้าหมาย (persistent) 
3) มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ (creative) 4) มีความมั่นใจในตนเอง (confident) 

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

ได้กล่าวว่าพลังของการมองในแง่ดีจะน้าไปสู่มุมมองท่ีดีของชีวิต เขาได้กล่าวถึง สิบสองลักษณะคนท่ีมอง
ในแง่ดีมีลักษณะ ดังนี้ (12 characteristics of optimists) 1) มีลักษณะไม่ค่อยมีปัญหา (optimists 
are seldom surprised by trouble) 2) มี วิ ธี แก้ปัญหาของตน เอง (optimists look for partial 
solutions) 3) คิดว่าสามารถควบคุมอนาคตของตนเองได้ (optimists believe they have control 
over their future) 4) มี ลักษณะการเรียนรู้ อย่ า ง ต่ อเนื่ อ ง  (optimists allow for Continuous 
learning) 5) ขัดขวางการคิดในแง่ลบ (optimists interrupt their negative trains of thought)               
6)มองเห็นความดีความกตัญญูของคนอื่น  (optimists heighten their powers of appreciation)               
7) มี จิ น ต น า สู่ ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ  ( optimists use their imaginations to rehearse success)                        
8) มี ลักษณะจิตใจร่ าเริงแ จ่มใส (optimists are cheerful even when they can’t be happy)                
9) เ ช่ือว่าตัวเองมีขีดแห่งความสามารถท่ีไม่ จ้ากัด (optimists believe they have an almost 
unlimited capacity for stretching) 10) มีลักษณะสร้างความรัก (optimists build lots of love 
into their lives) 11) มีลักษณะชอบท่ีจะรับฟังแต่เรื่องดีๆ (optimists like to swap good news) 
12) เป็นผู้ท่ียอมรับความเป็นจริง (optimists accept what cannot be changed) 

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

ของคนท่ีมองในแง่ดี (Seven Habits Of optimistic People) มีนิสัยท่ีสังเกตได้ดังนี้ 1) แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้อื่น (they express gratitude) 2) เสียสละเวลาและทุ่มเทก้าลังกายในกาท้างาน 
(they donate their time and energy) 3) สนใจเรื่องราวต่างๆ รอบตัว (they’re interested in 
others) 4) มักจะอยู่รายล้อมรอบกับคนดีๆ (they surround themselves with upbeat people) 
5) ให้อภัยผู้อื่น (they forgive other) 6) มีแต่รอยยิ้มมีความเบิกบาน (they smile) 

   (5)  องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Kannan 
        Kannan (2015) เขาได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของคนท่ี

มองในแง่ดี และพฤติกรรมมองโลกในแง่ร้าย (What are the characteristics of an optimist and a 
pessimist?) โดยได้ท้าการเปรียบเทียบพฤติกรรมท้ังสองพฤติกรรมดังกล่าวดังนี้ 1) ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย 
แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะจ้ายอมอย่างง่ายดาย (never give up/Gives up easily) 2) ไม่กลัวที่จะใช้
โอกาส แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายมักจะมีความกลัว (does not fear to take chances/Fears to take 
the next step) 3) มีความเช่ือมั่นในส่ิงท่ีเกิดขึ้นแต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายสูญส้ินความศรัทธาได้อย่าง
ง่ายดาย (always have faith in whatever happens/Loses faith easily) 4) ไม่ใส่ใจความผิดหวัง 
แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะมีความรู้สึกผิดหวังได้อย่างรวดเร็วและมองว่าเป็นความล้มเหลวต้ังแต่            
ค รั้ ง แ ร ก  ( never get disappointed quickly/Gets disappointed quickly on the first failure)            
5) มีความพยายามท่ีจะมองทุกอย่างในเชิงบวก แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะไม่เคยเห็นอะไรเลยใน          
เชิงบวก (always try to see only the positive out of everything/Never see anything positive) 
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6) หาหนทางท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดและพร้อมท่ีจะแก้ไขส่ิงต่างๆ แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะไม่หาหนทาง
ในการแก้ไขปัญหาไดๆ ท้ังส้ิน (finds all possible ways available to solve anything/Finds no 
way in any problem) 7) มีความเช่ือมั่นในตนเองเป็นหลักแต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะมัวแต่นั่งสงสาร
ตัวเองมีความท้อถอย (self-confidence is the key/Self-pity is the key)  8) เอาชนะอุปสรรคอย่าง
ง่ายดายแต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายทีพัฒนาจากความเกลียดชัง (overcomes anything easily Regrets 
everything and develops hatred) 9) หาปัจจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจแต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะมีแต่
ความถ้อใจ (be a motivation factor/Be a discouraging factor) 10) มักพบแต่ส่ิงดีๆ แต่คนท่ีมอง
โลกในแง่ร้ายมักพบกับความผิดหวัง (finds all goodness/Finds all faults) 11) ให้ความสุขกับตัวเอง
และคนอื่นๆ แต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายท้าลายความสุขของตัวเองและคนอื่นๆ (gives happiness to 
himself and others/Destroys happiness within himself and others around)  12)  มี ค ว า ม
ปรารถนาดีต่อส่ิงต่างๆ เสมอแต่คนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจะมีข้อสงสัยในทุกๆ เรื่อง (Hopes for the best 
always/Have doubt in everything)  
   (6) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Kuster 

       Kuster (2016) ได้กล่าวถึงเก้าลักษณะมองในแง่ดี (9 Traits Optimists 
Have In Common) ในนิ ตยสาร  Mind-Body happiness 1)  มี คว ามยื ดหยุ่ น ( more resilient)                  
2) ยากท่ีเลิกล้มความต้ังใจ (less likely to quit) จะมีความอดทนในการเผชิญกับความยากล้าบาก               
3) มองเห็นโอกาสท่ีจะกระท้ามากขึ้น (more likely to exercise) 4) รู้จักการให้อภัย (quicker to 
forgive) 5) ไม่ถูกครอบง้าหรือไม่ย้้าคิดย้้ าท้า ( less obsessive) 6) ลดความเครียดให้น้อยลง                
(less stressed) 7) ไม่วิตกกังวลใจ (sounder sleepers) 8) มีความปล้ืมปิติใจมากขึ้นเสมอๆ (more 
grateful) 9) เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น (more altruistic)  

   (7) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Pease 
       Pease (2016) ได้กล่าวถึงลักษณะการมองในแง่ดี ( the attributes of 

optimism) ดังนี้ 1) มีทัศนคติของการยกย่องสรรเสริญ (the attitude of praise) 2) มีทัศนคติของ
คว ามคงทนมี คว ามหนั ก แน่ น  ( the attitude of permanence)  3)  มี ทั ศนคติขอ ง เ ชิ ง บวก                  
(the attitude of positiveness) 

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

ว่าถ้าต้องการท่ีจะเป็นคนมีความสุขควรมีมุมมองในท่ีแง่ดีเกี่ยวกับชีวิตเขาได้กล่าวถึงลักษณะคนท่ีมอง
ในแง่ดี พิจารณาด้วย 10 ลักษณะและนิสัย ดังนี้ 1) มักแสดงความเห็นอกเห็นใจ (show compassion 
people with positivity care about others) 2) มีความกตัญญูเป็นกุญแจส้าคัญน้าสู่ความส้าเร็จ   
(be grateful gratitude is key)  3)  เป็นบุคคลท่ีศรัทธาในความ เ ช่ือของ ตัว เอง  ( Have faith)                      
4) เป็นบุคคลท่ีรู้จักการให้อภัย (show forgiveness ) 5) ปรารถนาท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง 
(be an inspiration) 6) ยินดีท่ีจะรับฟังค้าเสนอแนะจากคนอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ (listen Yes)                   
7) ยิ้มง่าย (Smile) 8) มีมุมมองในเชิงบวก (position things in the positive) 9) วิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆ ตามความเป็นจริง (analyze your behavior an attitude Reality check) 10) เป็นคนท่ีรู้จัก
ตัวเองเข้าใจตนเอง (know yourself) 
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    (9) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ SelkMarch 
       Selkmarch (2016) ได้กล่าวถึงวิธีการท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมองในแง่ดี 7 Ways 

To Become A More Optimistic Personดังนี้ 1) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยไม่มองว่านี่คือปัญหา 
(focus on solutions, not on problems) 2) มีจินตนาการของชีวิตในอุดมคติเพื่อไปสู่ความส้าเร็จ 
(play a 30-second "movie" of your life daily to success) 3) ปรับปรุงวิธีการกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อมุ่งไปสู่ความส้าเร็จ (find any improvement to the current situation) 4) ลดปัญหาท่ี
จะกรีดขวางความส้าเร็จ (minimize obstacles to success) 5) รู้ตัวเองเป็นโค้ชให้กับตัวเอง (conjure 
up an inner coach) 6) ตระหนักถึงส่ิงท่ีจะท้าในแต่ละวัน (give yourself daily "done wells.") 7) 
สร้างความคิดและอารมณ์เพื่อให้ตัวเองมีความสุข (nurture a happy body) 

   (10) องค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” ตามทัศนะของ Mazzaferro 
       Mazzaferro (2017) ได้กล่าวถึง ทุกคนเกิดมามีท้ังด้านบวกและด้านลบ             

ถ้าเรามีทัศนคติในด้านลบก็จะมีแนวโน้มท่ีจะผิดพลาดในชีวิตดังนั้นเราควรมุ่งทัศนคติในด้านบวกให้กับ
ชีวิต เขาไ ด้กล่าวถึง ลักษณะคนท่ีมองโลกในแง่บวก ( Characteristics of an Optimist) ดังนี้                   
1) มีความรู้สึกใกล้ชิดกับเป้าหมาย (benefits of relationship optimism helps them reach their 
personal goals) 2) เปล่ียนความคิดท่ีมีความรู้สึกด้านลบเป็นด้านบวก (replace overly negative 
thoughts with more realistic thoughts) 3) มุ่งพิจารณาทางเลือกในการคิด (consider alternative 
explanations) 4) ให้ความสนใจปฏิ สัมพันธ์กับคนรอบข้างในเชิงบวก  (pay attention to the 
positive) 
   จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะห์ก้าหนดองค์ประกอบของ 
มองในแง่ดี (optimism) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวข้างต้น 
ผู้วิ จัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบท่ีนักวิชาการได้เสนอไว้นั้น  แม้จะระบุ ช่ือท่ีแตกต่างกัน                          
แต่มีความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การสังเคราะห์องค์ประกอบมีความเหมาะสม 
ผู้วิจัยจึงจัดองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันให้รวมเป็นกลุ่มท่ีเป็นกลาง 
(neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอื่นท่ีใช้ช่ือแตกต่างกัน 
และน้ามาจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบเดียวกัน ดังนี้ 
     1. ม่ันใจในตัวเอง (self-confidence) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมาย
เดียวกัน ดังนี้ 1) มั่นใจในตัวเอง 2) มีความเช่ือมั่น 3) มีความสามารถว่าควบคุมตัวเองได้ 4) เป็นโค้ช
ให้กับตัวเอง 5) ควบคุมตัวเองได้ 6) เช่ือมั่นและศรัทธาในตัวเอง 
     2. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) มีองค์ประกอบท่ีมี
ความหมายเดียวกัน ดังนี้ 1) มีจินตนาการสู่ความส้าเร็จ 2) มีจินตนาการสู่ความส้าเร็จ 3) มีจินตนาการ  
สู่ความส้าเร็จ 4) สร้างจินตนาการและแรงจูงใจให้ตนเอง 5) สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง 6) สร้าง
แรงจูงใจให้ตนเอง 
     3. มองในเชิงบวก (look positive) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน
ดังนี้ 1) มองในเชิงบวก 2) มีทัศนคติเชิงบวก 3) มองเชิงบวก 4) ขัดขวางการคิดในแง่ลบ 5) มองถึงด้าน
ดีหรือส่วนดีของคนอื่น 6) สร้างความคิดและอารมณ์เพื่อให้ตัวเองมีความสุข 
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     4. ร่าเริงแจ่มใส (cheerful) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน ดังนี้          
1) มีรอยยิ้มท่ีเบิกบาน 2) ร่าเริง 3) ยิ้มง่าย 4) มีรอยยิ้มปล้ืมปิติใจ 

 จากการก้าหนดช่ือองค์ประกอบ 4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบท่ีเป็น
ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผู้วิจัยได้น้ามาแสดง
ในตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) ท่ีผู้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก้าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
เพื่อการวิจัย( conceptual framework) ต่อไป 
 

หมายเหตุ :  ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.14.1-2.14.10แทนการระบุช่ือของนักวิชาการหรือ
แหล่งอ้างอิงตามล้าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
ตารางที่ 2.8  สังเคราะห์องค์ประกอบ “มองในแง่ดี” 

องค์ประกอบของมองในแง่ดี (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

1. 1. มั่นใจในตัวเอง (self-confidence)           6 
2. 2. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self)           6 
3. 3. มองในเชิงบวก (look positive)           6 

4. ร่าเริงแจ่มใส (cheerful)           5 
4. 5. ให้อภัยผู้อื่น (forgive other)           4 
5. 6. ชอบแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ (like to swap good news)           4 

7. ชนะปัญหาอย่างง่ายดาย (overcomes  easily)           4 
6. 8. ยอมรับความจริง (accept what cannot be  
7.     changed) 

          4 

9. เห็นอกเห็นใจคนอื่น (altruistic)           4 
10. พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ (solve problems)           3 
11. ปรารถนาแต่สิ่งที่ดี (Hopes for the best always)           3 

8. 12. มีความกตัญญู (express gratitude)           3 
9. 13. เข้าใจตนเอง (know yourself)           3 
10. 14. มีความคิดสร้างสรรค์  (creative)           3 

15. ยอมที่จะปรับเปลี่ยนเสมอ (renewal)           2 
11. 16. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (continuous learning)           2 

17. ไม่ยอมแพ้ (Never give up)           2 
18. รายล้อมด้วยคนดี (surround themselves   
      upbeat) 

          2 

1. 19. เสียสละเวลาในการท้างาน (donate)           1 
2. 20. ท้างานเชิงรุก (proactive)           1 
3. 21. มุ่งเน้นที่เป้าหมาย (persistent)           1 
4. 22. ยกย่องสรรเสริญ (the attitude of praise)           1 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 

องค์ประกอบของมองในแง่ดี (1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 

รว
ม 

5. 23. ไม่ใส่ใจความผิดหวัง (never get disappointed)           1 
6. 24. มุ่งพิจารณาทางเลือกในการคิด (consider  
7.       alternative explanations) 

          1 

8. 25. มีความยึดหยุ่น (more resilient)           1 
9. 26. เห็นโอกาสที่จะกระท้า (more likely to exercise)           1 
10. 27. ไม่ย้้าคิดย้้าท้า (less obsessive)           1 
11. 28. ไม่วิตกกังวล (sounder sleepers )           1 
12. 29. มีความเครียดน้อย (less stressed)           1 
13. 30. มีความหนักแน่น (the attitude of permanence)           1 
14. 31. สนใจเรื่องราวต่างๆ รอบตัว (interested in others)            

รวม 12 4 12 6 12 9 3 10 7 4 65 
 

 จากตารางท่ี 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการมองในแง่ดี พบว่า มีองค์ประกอบท่ี
เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (theoretical  framework) จ้านวน 31 องค์ประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าความถี่สูงต้ังแต่ 5 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น             
กรอบแนวคิด (conceptual framework) เพื่อการวิจัย ได้จ้านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 
 องค์ประกอบท่ี 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
 องค์ประกอบท่ี 3 มองในเชิงบวก (look positive) 

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดมองในแง่ดี ได้ดังภาพท่ี 2.5 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2.5  โมเดลการวัดองค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” 
 

จากภาพท่ี 2.5 แสดงโมเดลการวัดมองในแง่ดี มีองค์ประกอบ ท่ีได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มั่นใจในตัวเอง 2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 3) มองในเชิงบวก 

มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 

มองในเชิงบวก (look positive) 

มองในแง่ดี 
Optimistic 
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  2) นิยามเชิงปฏิบั ติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของ “มองในแง่ดี” 
(Optimistic) 

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

ความกล้าของบุคคลท่ีจะเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆ และกระท้าการใดๆ ให้ส้าเร็จตามท่ีได้  ต้ังใจไว้              
แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางก็ไม่ท้อถอย ยังคงต้ังใจกระท้าส่ิงนั้นให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  Shell, Colvin, and Bruning (1995) ได้ให้ค้ากาจัดความของความมั่นใจ
ในตนเองว่าเป็นความมันใจในความสามารถของตนเอง ท่ีจะเรียบเรียงและประยุกต์ใช้ทักษะทางสังคม 
การแสดงพฤติกรรม และทักษะการคิด การเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้ส้าเร็จ 

  ประณม ถาวรเวช (2551) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองว่า  หมายถึง                   
การมีศรัทธาในตนเอง เช่ือมั่น เช่ือถือในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจน
ความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท้าให้ไม่มีความประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจในอันท่ีจะเดิน                 
จะลุกจะนั่ง จะท้าจะพูด จะคิด หรือแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

  สุพาพร เทพยสุวรรณ (2552) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองว่า หมายถึง           
คนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท้า มีความคิดทางบวกว่าตนเอง
สามารถท้าได้และท้าส้าเร็จ 

  นิติธร  ปิลวาสน์ (2556) ให้นิยามของมั่นใจในตนเองโดยได้ให้ทัศนะว่า 
การกล้าตัดสินใจในการท้าส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถท้าส่ิงต่างๆ  ได้ด้วย
ตนเอง พึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

  Johnston (2013) ได้ให้ทัศนะว่า ผู้น้าท่ีมีความมั่นใจ สามารถช่วยให้
อง ค์กรประสบผลส้า เร็ จ ซึ่ งมี คุณสมบั ติ ดั งนี้  1) หลีก เ ล่ียงความลัง เลและความ เฉื่ อยชา                           
2) แก้ไขข้อผิดพลาด ยอมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ปัญหาให้ถูกจุด 3) ก้าหนด                 
ทิศทางการด้าเนินการสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นจริง  ในฐานะผู้น้าจะต้องเรียนรู้ ท่ีจะวางแผน                      
บริหารจัดการ เช่นเดียวกับการเป็นพี่เล้ียงคอยก้าชับดูแลให้เกิดความก้าวหน้าในองค์กร 4) ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดใจรับฟังความรู้สึก ความคิดเห็น มิใช่เพียงแต่การเสนอแนวคิดหรือข้อคิดเห็น
ในการท้างา 

  จากนิยามของมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ตามทัศนะของบุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมั่นใจในตนเอง  (self-confidence)              
เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึงการมีศรัทธาในตนเอง เช่ือมั่น เช่ือถือในคุณค่า ความสามารถ 
รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท้าให้ไม่มีความประหม่า มีความ
กล้า ความแน่ใจ มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท้า มีความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถท้าได้
และท้าส้าเร็จและมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงดังกล่าวอยู่เสมอ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเช่ือมโยง
ถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ ตัวบ่งช้ีคือ 1) ศรัทธาในตนเอง 2) เช่ือถือในคุณค่า ความสามารถ 
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รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ 3) ไม่มีความประหม่า 4) มีความกล้า 5) มีความคิดเป็นของตนเอง                
6) ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 7) สามารถท้าได้และท้าส้าเร็จ 
   (2) นิยามเชิงปฏิบั ติการและตัวบ่งชี้ของ “สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง” 
(motivation for self) 

  ปิยนันท์ สวัสด์ิศฤงฆาร (2552) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า 
หมายถึง  แรงขับหรือส่ิงกระตุ้นให้บุคคลมุ่งแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อตอบสนอง                     
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายท่ีต้องการแรงจูงใจสร้างขึ้นมาได้ท้ังจากปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่               
1) การแข่งขันและการร่วมมือ 2) การชมเชยและการต้าหนิ 3) การให้รางวัลและการลงโทษ 

  ปรียานุช หน่อท้าว (2560) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า 
หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก้าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คน
ท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท้าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต้่า จะไม่
แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท้า ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

  Juneja (2017) ได้ให้ทัศนะว่า การจูงใจให้ตนเอง เป็นคุณลักษณะส้าคัญท่ี
จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นแรงผลักดันในการท้างานของแต่ละบุคคลในการบริหารองค์กร
ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและสามารถ สร้างแรงจูงใจในการ
ท้างาน ประกอบด้วย 1) ผสานกลมกลืนความต้องการพื้นฐานของบุคลากรทุกคนกับความต้องการของ
องค์กร 2) การให้ขวัญและก้าลังใจ ซึ่งเป็นกุญแจส้าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
3) การเป็นแบบอย่างท่ีดี 4) การกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาท่ี
ส้าคัญขององค์กร ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจหากจะเป็นการสอนให้เรียนรู้ปัจจัยท่ีส้าคัญต่อ
การตัดสินใจ 5) มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจในสภาวการณ์ท่ียุ่งยากหรือเมื่อประสบปัญหา สร้างจิตใจท่ี
เข้มแข็งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 6) ให้ความส้าคัญและสร้างความท้าทายในงานท่ีท้าเพื่อปลูกฝัง          
การท้างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

   ทิพวรรณ บุญเพิ่ม. (ม.ป.ป.). ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า 
หมายถึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูก กระตุ้นจากส่ิงเร้าโดยจงใจ ให้กระท้าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมท่ีเกิดจาก การจูงใจ เป็น พฤติกรรม ท่ีมิใช่เป็นเพียง
การตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมาย
ชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือแรง
กระตุ้นท่ีเรียกว่า แรงจูงใจด้วย 

   จากเว็บไซต์ Educ-bkkthon (2014) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
ว่า หมายถึง กระบวนการน้าปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ไปอย่างมีทิศทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเงื่อนไขท่ีผู้ถูกจูงใจต้องการ โดยปัจจัยท่ีน้ามากระตุ้นนั้น
อาจ จะเป็นส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีมาเร้า ล่อจูงใจและผลักดันให้บุคคลเกิดความต้องการในเบื้องต้น 
และความต้องการนี้ จะเป็นพื้นฐานท้าให้เกิดเป็นภาวะของแรงจูงใจ 

   Gagne and Deci (2005) ให้นิยามสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง 
แรงจูงใจภายในสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมบางอย่างท่ีบุคคลน้ากิจกรรมหรืองานต่างๆ ท้ังๆ ท่ีบุคคล
นั้นไม่ได้รับรางวัลหรือแรงเสริมใดๆ แรงจูงใจภายในให้ความส้าคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือกิจกรรม
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ของงานโดยท่ีคุณลักษณะของงานเองเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจ                   
อยากเรียนรู้  รับผิดชอบ ฯลฯ  ลักษณะของงานหรือกิจกรรมเป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าท้าทาย น่าสนใจ 
ส่ิงเหล่านี้จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

   Domjan (1996) ให้นิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่ า  หมายถึง                 
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าโดยจงใจ ให้กระท้าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิง
เร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการ
ไปสู่จุดใดและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นท่ีเรียกว่าแรงจูงใจด้วย 

   Pinder (1998) ให้นิยามสร้างแรงจูงใจให้ตนเองว่า หมายถึง แรงผลักดัน
หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท้างาน ทิศทางใน
การกระท้า ความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระท้า ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิด
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม 

  จากนิยามของสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) ตามทัศนะ
ของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
(motivation for self) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึงการมี   
แรงขับในตัวเองซึ่งเป็นแรงขับในเชิงบวก โดยมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด   
ความพยายาม สร้างความท้าทายในงานท่ีท้าเพื่อน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติ
ดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดได้ตัวบ่งช้ีคือ 1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง                      
2) มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 3) สร้างความท้าทายในงานท่ีท้า 4) การน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์                 
ขององค์กร  
   (3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของ “มองในเชิงบวก” (look positive) 

      เสฏฐวุฒิ หนุ่มค้า (2559) ให้นิยามมีทัศนคติในเชิงบวกว่าหมายถึงวิถีทาง
หรือความพร้อมในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการคือ                
1) มีลักษณะสม่้าเสมอเสมอไม่เปล่ียนแปลงได้ง่าย 2) มีทิศทางท่ีแน่นอนต่อส่ิงแวดล้อมและเป้าหมายแต่
ละอย่าง 3) มีปริมาณความเข้มข้นมากน้อยสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอาจมีขนาดไปในทางบวก ทางลบ 
หรือเป็นกลางๆ 

   บุษยมาศ แสงเงิน (2554) ให้นิยามของมีทัศนคติในเชิงบวก หมายถึง              
การพยายามหามุมมองท่ีแตกต่างออกไปจากมุมมองปกติท่ีเราเคยมองให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับ
ชีวิตของเราเองและเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม                 
จะสังเกตได้ว่ามีส่ิงท่ีสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิต               
การท้างาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตท่ีอยู่รอบๆ ข้างล้วนท้าให้ตัวเราขาดความสุข 
เกิดความเครียด แล้วเราจะคิดอย่างไรท่ีจะท้าให้ตัวเราเองมีความสุขเพิ่มข้ึน หรือท้าให้ไม่ทุกข์มากขึ้นไป
กว่านี้คือจะท้าอย่างไรให้ทุกข์ลดน้อยลง 

   พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร (2553) ให้นิยามของมีทัศนคติในเชิงบวก หมายถึง                
การคิดถึงส่ิงท่ีดีเพื่อเอาชนะความเครียดและความรู้สึกท่ีไม่ดีต่างๆ เช่น ความไม่พึงพอใจความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมาน ฯลฯ 
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   Hill., Michael, and Ritt. (n.d., อ้างถึงใน เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุลม, 2551) 
ให้นิยามมีทัศนคติในเชิงบวกว่าหมายถึงเป็นสภาวะจิตท่ีมั่นใจซื่อสัตย์ และสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละบุคคลได้
สร้างขึ้น และรักษาไว้ด้วยวิธีการท่ีเขาเป็นผู้เลือกเอง ให้เป็นไปตามแรงปรารถนา โดยขึ้นอยู่กับ           
การประยุกต์ใช้ของตนเอง 

   วิจารณ์ พานิช (2550) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่าหมายถึงการคิดบวกน้ามา
ซึ่งความสร้างสรรค์เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดบวกสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ น้าไปสู่
ความเคารพซึ่งกันและกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) การคิดบวกกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์รวมหมู่ เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนเป็นทีม(Team Learning) การคิดบวกเป็น
ทักษะท่ีสามารถฝึกฝน พัฒนาได้ ความสามารถในการคิดบวกไม่ใช่พรสวรรค์ ไม่ใช่ความเป็นอัจฉริยะ             
ท่ีติดตัวมาแต่ก้าเนิด แต่เป็นศักยภาพท่ีสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไม่มีส้ินสุด การคิดบวกต้องคู่
กับการยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย ไม่เน้นถูก-ผิด การคิดบวกต้องควบคู่กับ              
การมองโลกแบบเคล่ือนไหวเป็นพลวัตร เปล่ียนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

   จ้าปาเทศ รอดสุทธิ (2550) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่าหมายถึงเป็นแนวคิด
ท่ีช่วยให้เรามีความสุขได้ง่ายๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่น่าภิรมย์นัก เพราะเราสามารถหาด้านบวก หรือ
เรื่องดีดีจากเหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นได้ การมองโลกในแง่บวกยังเป็นวิธีท่ีท้าให้เรามองส่วนดีของผู้อื่นด้วย
ไม่ใช่เห็นแต่จุดด้อยของผู้อื่น ท้าให้เราเข้าใจคนอื่นได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติกับคนคนนั้น         
การคิด เชิงบวกเป็นพื้นฐานในการต่อยอดของการสู้ไม่ถอยและความคิดสร้างสรรค์ เมื่อคิดเชิงบวกท้าให้
คนรู้สึกสบายไม่ตึงเครียด ซึ่งนั้นเป็นภาวะท่ีเหมาะสมกับการคิดส่ิงใหม่ๆ เป็นภาวะท่ีบางคนเช่ือว่าท้าให้
สติปัญญาเฉียบแหลมข้ึน 

   Price (2001) ให้นิยามมองในเชิงบวกว่า หมายถึง เป็นการคิดอย่างมี
หลักการและรอบคอบเกี่ยวกับทุกๆ ส่ิงในชีวิต โดยมุ่งเน้นไปท่ีพรสวรรค์มากกว่าการมองส่ิงเลวร้าย  
ต่างๆ ในตนเอง เน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับตนเองในทางท่ี    
ท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   สิทธิชัย จันทานนท์ (2554) ได้กล่าวถึงนิยามมองในเชิงบวกว่า หมายถึง 
การมองส่ิงต่างๆ อย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่อง
ธรรมดา หากรู้จักเลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวกท่ีแฝงอยู่จากส่ิงนั้นๆ ได้ เหตุการณ์บางอย่างเราไม่
สามารถเลือกได้ว่าจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว เราเลือกได้ว่าจะมองและรู้สึกกับส่ิงนั้น
อย่างไร 

    จากเว็บไซด์ PA-Marketing (2011) ให้นิยามมีทัศนคติในเชิงบวกว่า
หมายถึง ทิศทางการมองของความคิดของบุคคลในทางบวก ในทางสร้างสรรค์ ในทางท่ีดีต่อชีวิต รวมถึง
คนรอบตัว ซึ่งไม่ใช่แค่การ คิดเท่านั้น แต่รวมไปถึง ความคิดของจิตใต้ส้านึกของบุคคลนั้นๆ ว่ามีการมอง
ชีวิตในทิศทางท่ีดีมีคุณภาพมากแค่ไหนซึ่งภาพรวมโดยพื้นฐานนั้นมีการสร้างหรือเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 
และ มีสามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคตของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    จากนิยามของมองในเชิงบวก (look positive) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของมองในเชิงบวก (look positive) เพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้ว่า หมายถึง แนวคิดท่ีช่วยให้เรามีความสุขเข้าใจคนอื่นได้รอบด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติเป็น
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การมองส่วนดีของผู้อื่นอย่างมีหลักการและรอบคอบเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรคอธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ ให้กับตนเองในทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดและมีสามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้
ในอนาคตของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิยามเชิงปฏิบัติดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ีหรือ
สาระหลักเพื่อการวัดได้  ตัวบ่งช้ีคือ 1) เข้าใจคนอื่น 2) มองส่วนดีของผู้อื่น 3) ต่อยอดทางความคิดใน
อนาคต 4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค 5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 
   ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของ “มองในแง่ดี” (Optimistic) ได้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา   
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกและวัดได้ในองค์ประกอบท่ีเป็นตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปรคือ 1) มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation 
for self) 3) มองในเชิงบวก (look positive) ข้างต้นและผู้วิจัยได้สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ี
ขององค์ประกอบ ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 2.9  องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบมองในแง่ดี 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ 
1. มั่นใจในตนเอง
(self-
confidence) 
 

การมีศรัทธาในตนเอง เช่ือมั่น เช่ือถือในคุณค่า 
ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจน
ความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท้าให้ไม่มีความ
ประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มีความคิดเป็น
ของตนเอง กล้าคิดกล้าท้า มีความคิดทางบวกว่า
ตนเองสามารถท้าได้ 

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

2. สร้างแรงจูงใจ
ให้ตนเอง 
(motivation for 
self) 

กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าโดยจงใจ
ให้กระท้าหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไป
อย่างมีทิศทางท่ีก้าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

1) มีแรงขับเชิงบวกใน
ตัวเอง  
2) มีทิศทางและ
เป้าหมายท่ีชัดเจน  
3)  สร้างความท้าทายใน
งานท่ีท้า  
4) การน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร 

3. มองในเชิงบวก 
(look positive) 

แนวคิดท่ีช่วยให้เรามีความสุข เข้าใจคนอื่นได้รอบ
ด้านยิ่งขึ้น และไม่รู้สึกอคติ เป็นการมองส่วนดีของ
ผู้อื่นอย่างมีหลักการและรอบคอบ เน้นย้้าท่ีโอกาส
แทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรคอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ 
ให้กับตนเองในทางท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดและมี
สามารถสร้างการต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคต
ของบุคคลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) เข้าใจคนอื่น  
2) มองส่วนดีของผู้อื่น 
3) ต่อยอดทางความคิด
ในอนาคต  
4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค  
5) คิดอย่างมีหลักการ
และรอบคอบ 
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจ 
จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิ จัยจากหลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ท้ัง             

ในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี แล้วสรุปเป็นโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่ง ช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก                     
4 องค์ประกอบ คือ (1) มีวิสัยทัศน์ (visionary) (2) มีความน่าไว้วางใจ (trust) (3) มีความกระตือรือร้น 
(enthusiasm) (4) มองในแง่ดี (optimistic) โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมีองค์ประกอบย่อยท่ีมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นโมเดลการวัด (measurement model) 4 โมเดล ดังนี้ 

1) โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (visionary) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
  (1) กล้าเส่ียง (risk-taker) 
  (2) มีจินตนาการ (imaginative) 
  (3) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) 

2) โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (trust) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
 (1) มีความสามารถ (ability) 
 (2) มีความน่าเช่ือถือ (reliability) 
 (3) มีความซื่อสัตย์ (integrity) 
3) โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
 (1) รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) 
 (2) มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
 (3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง(self-development) 
4) โมเดลการวัดของมองในแง่ดี (optimistic) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
 (1) มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 
 (2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
 (3) มองในเชิงบวก (look positive) 

 จากนั้นจึงน้ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ ท่ีจะ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (conceptual framework) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังภาพท่ี 2.6 
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กล้าเสี่ยง (risk-taker) 

มีจินตนาการ (imaginative) 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
(accepting change) 

มีความสามารถ (ability) 

มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 

มีความซื่อสัตย์ (integrity) 

รักในสิ่งที่ท้า (be passionate) 

มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 

มีวิสัยทัศน์ 
(visionary) 

มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง
(self-development) 

มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 

สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง   
(motivation for self) 

มองในเชิงบวก (look positive) 

มีความ           
น่าไว้วางใจ 

(trust) 

มีความ
กระตือรือร้น

(enthusiasm) 

มองในแง่ดี 
(optimistic) 

ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ

(Inspirational 
Leadership) 

ภาพที่ 2.6  โมเดลสมมติฐานตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งช้ีอีกด้วย ดังนี้ 
 2.3.1 องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ (visionary) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  1) กล้าเส่ียง (risk-taker) มีตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) กล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเอง             
2) กล้าเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ 3) กล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่ 4) ท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ 5) กล้าตัดสินใจ
เพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 
  2) มีจินตนาการ (imaginative) มีตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 2) น้าความรู้ไปใช้งานจริง 3) แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 4) ท้างานเพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 
  3) ยอมรับการ เป ล่ียนแปลง ( accepting change) มี ตั วบ่ ง ช้ี  มี  5 ตั วบ่ ง ช้ี  คือ                          
1) กระบวนการตัดสินใจ 2) รับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น 3) การไตร่ตรอง ทดลองท้าและน้าไปปฏิบัติ 
4) ยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 5) ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
 2.3.2 องค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจ (trust) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  1) มีความสามารถ (ability) มีตัวบ่งช้ี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) มีสมรรถภาพท่ีจะท้าภารกิจ           
ต่างๆ ให้ส้าเร็จ 2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะเพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง                
3) มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย   
  2) มีความน่าเ ช่ือถือ (reliability) มีตัวบ่ง ช้ี 6 ตัวบ่ง ช้ี คือ 1) มีความคงเส้นคงวา                 
รักษาค้ามั่นสัญญา 2) วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ 3) เป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นในองค์กร 
4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 6) มีการพัฒนาความรู้ 
ความช้านาญของตนเอง 
  3) มีความซื่อสัตย์ ( integrity) มีตัวบ่งช้ี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 1) แสดงออกถึงความเคารพ      
ในตนเองและความเคารพต่อผู้อื่น 2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม 3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรง
และทางอ้อม 4) ไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม 5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง 6) ปฏิบัติอย่างหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและ
ถูกต้อง 
 2.3.3 องค์ประกอบมีความกระตือรือร้น (enthusiasm) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  1) รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) มีตัวบ่ง ช้ี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 1) การแสดงอารมณ์ใน
ทางบวก 2) เกิดความรักในงาน 3) มีความพึงพอในในงาน 4) มีความกระตือรือร้นในการท้างาน                  
5) มีความต่ืนตัวท้างาน 6) มีชีวิตชีวาในการท้างาน 
  2) มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) มีตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้ม
ท่ีจะเรียนรู้ 2) ค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ 3) เกิดแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 4) มีความพยายาม
มุ่งมั่น 5) ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  3) มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง (self-development) มีตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี คือ              
1) การเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะท้างาน 3) ท้าหน้าท่ี
สอดคล้องกับ ส่ิ ง ท่ี สั งคมคาดหวั ง  4) น้ าความสามารถ ท่ีซ่ อนเร้ นมาใ ช้ ให้ เกิ ดประ โยชน์                               
5) มีการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย 
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 2.3.4 องค์ประกอบมองในแง่ดี (optimistic) มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  1) มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) มีตัวบ่ง ช้ี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ศรัทธาในตนเอง              
2) สามารถท้าได้และท้าส้าเร็จ 3) ไม่มีความประหม่า 4) มีความกล้า 5) มีความคิดเป็นของตนเอง                
6) ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ 
  2) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) มีตัวบ่งช้ี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) มีแรงขับ
เชิงบวกในตัวเอง 2) มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 3) สร้างความท้าทายในงานท่ีท้า 4) การน้าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
  3) มองเชิงบวก (look positive) มีตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) เข้าใจคนอื่น 2) มองส่วนดี
ของผู้อื่น 3) ต่อยอดทางความคิดในอนาคต 4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค 5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนา
และทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Indicators of Inspirational Leadership for Primary 
School Principals: Developing and Testing the Structural Relationship Model) นี้ เ ป็ น ก า ร
วิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 การก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีการศึกษา
ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ท่ีกล่าวไว้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic 
definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือก้าหนดตัวแปรย่อย 
การก้าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก้าหนดน้้าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว วิธีนี้อาจท้าให้มีความ
ล้าเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่าเป็นวิธีท่ีมีจุดอ่อน
มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอื่นไม่ ค่อยมี ผู้นิยมใช้ วิธีที่  2 ใช้นิยามเชิงทฤษฎี  (theoretical 
definition) ท่ีอาจท้าได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานสนับสนุนท้ังหมด ต้ังแต่การ
ก้าหนดตัวแปรย่อย การก้าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก้าหนดน้้าหนักตัวแปรย่อย แบบนี้ใช้ใน
กรณีท่ีมีผู้ก้าหนดโมเดลตัวบ่งช้ีการศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานสนับสนุนในการ
คัดเลือกตัวแปรย่อยและการก้าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนการก้าหนดน้้าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว 
ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี้ใช้ในกรณีท่ียังไม่มีผู้ใดก้าหนด
โมเดลตัวบ่งช้ีการศึกษาไว้ก่อน และวิธีที่ 3 ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) เป็นนิยามท่ี
นักวิจัยก้าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน แต่ก้าหนด
น้้าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นวิธีท่ีมีผู้นิยมใช้กันมาก โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจ (exploratory factor analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัย
รองรับโมเดลแบบหลวมๆ หรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง   
               การสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีการศึกษา 3 วิธีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีท่ี 3 เป็นการวิจัยท่ี
ยึดถือทฤษฎีประจักษ์นิยม (empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่า 
จะมีความน่าเช่ือถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าวิธีที่ 1 หรือวิธีท่ี 2 ตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558 ) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อรองรับโมเดลจากหลากหลาย
แหล่งเพื่อการสังเคราะห์ท้ังในระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัว
บ่งช้ี ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีวิธีท่ี 3 และใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เนื่องจากมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง โดยมีข้ันตอน
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (population) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวน 24,326 คน (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559) ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) โดยใช้กฎ
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ้านวนพารามิเตอร์ 20 :1 ตามทัศนะของ Gold (1980) และ               
ใช้วิธีการก้าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการก้าหนดค่าพารามิเตอร์ 
3 แบบจากทัศนะของ Joreskog and Sorbom (1989, อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) คือ                   
1) Fixed Parameter กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรก้าหนดให้พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย์                   
2) Free Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร เพื่อให้ค่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเงื่อนไข
บังคับ 3) Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร แต่นักวิจัยต้องการก้าหนด
ค่าคงท่ีให้กับพารามิเตอร์นั้น และมักใช้ในการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free 
Parameter เพราะโมเดลในการวิจัยนี้เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis Model: CFA Model) ซึ่งระหว่างตัวแปรมีเส้นอิทธิพล ซึ่งจ้านวนพารามิเตอร์ท่ีนับได้
จากการรวมตัวแปรแฝงจ้านวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกตจ้านวน 12 ตัว และจ้านวนเส้นอิทธิพล 16 เส้น รวม
ท้ังหมด 33 พารามิเตอร์ ท้าให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ้านวน 660 คน  
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi –stage random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 660 จากประชากรจ้านวน 24,326 คน โดยใช้หลักการทางสถิติ (statistical sampling 
methods) โดยมีการก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การค้านวณร้อยละ 30 ของจ้านวนประชากรใน
กรณีท่ีจ้านวนประชากรไม่เกินหลักร้อย (Wiersma, 1995)  ผู้วิจัยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 
ของจ้านวนจังหวัดในส้านักงานศึกษาธิการภาค สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก้าหนด จ้านวน 18 ภาค ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 23 จังหวัด          
จากท้ังหมด 77 จังหวัด จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without replacement) ด้วยวิธีจับสลาก
เพื่อให้ได้จังหวัดแต่ละภาคตามจ้านวนท่ีก้าหนดไว้ ซึ่งจะได้ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามา
จังหวัดละ 1 เขต จากนั้นท้าการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน (proportional stratified random 
sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  แล้วท้าการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน ตามสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวนรวมทั้งส้ิน 660 คน ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-3.2 
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ตารางที่ 3.1  จังหวัดในแต่ละส้านักงานศึกษาธิการภาค 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค 

จังหวัด 
ร้อยละ 30 
ของจังหวัด
แต่ละ ศธภ. 

จังหวัด 

1 
นนทบุรี, ประทุมธานี, สระบุรี, 
พระนครศรีอยุธยา 

1 
สระบุรี 

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

สมุทรปราการ, สระแก้ว 
2 

ปราจีนบุรี, สระแก้ว 

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

สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร 
1 

เพชรบุรี 

6 ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง
,สุราษฏร์ธานี 

1 
สุราษฏร์ธานี 

7 กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง 2 กระบี,่ ระนอง 
8 นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, 

สตูล 
2 

สตูล, สงขลา 

9 จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง 1 ชลบุรี 

10 
บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, อุดรธานี, 
หนองบัวล้าภู 

2 
เลย, อุดรธานี 

11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 1 สกลนคร 
12 ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, สารคาม, 

กาฬสินธุ์ 
1 

ขอนแก่น 

13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ้านาจเจริญ, 
อุบลราชธานี 

1 
ยโสธร 

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

ล้าปาง 
1 

ล้าพูน  

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

อุตรดิตถ์ 
2 

พิษณุโลก, สุโขทัย 

18 ก้าแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, 
อุทัยธานี 

1 
นครสวรรค์ 

ได้ 23 จังหวัด 
จาก 77 จังหวัด 

รวม 23  
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ตารางที่ 3.2  จ้านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอนตามจ้านวนสถานศึกษา 

ส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค 

จังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
เขตที่ 

จ านวนผู้บริหาร 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

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

ได้ 23  จังหวัด 
จาก 77 จังหวัด 

รวม 23 3,432 660 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ้าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก 
และองค์ประกอบย่อย มีข้อค้าถาม จ้านวน ข้อ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย จ้านวนตัวบ่งช้ีและ 
                 จ้านวนข้อค้าถามในแบบสอบถาม 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
จ านวนข้อ
ค าถาม 

มีวิสัยทัศน์ กล้าเส่ียง 4 4 
มีจินตนาการ 4 4 
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 5 5 

มีความน่าไว้วางใจ มีความสามารถ 3 3 
มีความน่าเช่ือถือ 6 6 

มีความซื่อสัตย์ 6 6 

มีความกระตือรือร้น รักในส่ิงท่ีท้า 5 5 
มีความอยากรู้อยากเห็น 4 4 

มีพลังพัฒนาศักยภาพของตนเอง 5 5 

มองในแง่ดี มั่นใจในตัวเอง 4 4 
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 4 4 
มองเชิงบวก 5 5 

รวม 55 55 

3.3   การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เนื่องจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีในการวิจัยครั้งนี้ใช้นิยามเชิงประจักษ์  (empirical 
definition) ซึ่งเป็นนิยามท่ีนักวิจัยก้าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพื้นฐานตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) และโดยค้านึงถึงข้อแนะน้าท่ีว่า             
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“การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส้าคัญมาก เพราะหาก
การพัฒนาตัวบ่งช้ี เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทาง
สถิติดีอย่างไร ผลท่ีได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความส้าคัญน้อยกว่า 
เพราะเป็นเพียงการน้าข้อมูลท่ีได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งช้ีเท่านั้น” (เจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และ
แสวง ปิ่นมณี, 2529, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2558) ดังนั้นการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จึงเริ่มด้าเนินการมาต้ังแต่การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 ดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แล้วก้าหนดเป็น
องค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แล้วก้าหนดเป็น
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยงถึงการก้าหนดเป็นตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยท่ี
ใช้ในการวิจัย เพื่อน้าไปสู่การสร้างข้อค้าถามจากตัวบ่งช้ี   
 3.3.4  สร้างแบบตรวจสอบ “การใช้ภาษาของข้อค้าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค้าถามกับตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ” (ดูภาคผนวก ก) แล้วน้าแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อ
ค้าถามและดัชนีความสอดคล้องของข้อค้าถามกับตัวบ่ง ช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ (ดูรายช่ือและหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ข)  
  การแบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค้าถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของส้านวนภาษา ส่วนการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค้าถามกับตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อค้าถามกับตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ (index of congruence: IOC) โดยให้ท้า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ข้อค้าถามมีความสอดคล้อง                     
0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ข้อค้าถามไม่มีความสอดคล้อง ผลท่ีได้รับจาก

การตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ น้ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร IOC  =
∑ R

N
 เมื่อ IOC แทนดัชนี

ความสอดคล้อง  ∑ R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ N แทนจ้านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก้าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดับเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าข้อค้าถามนั้นมี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อค้าถามทุก
ข้อมีค่า IOC สูงกว่า 0.50 (ดูผลการวิเคราะห์ในภาคผนวก ค) จากนั้นน้าผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไข และสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยฉบับสมบูรณ์                 
(ดูในภาคผนวก จ) 
 3.3.4  น้าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ท่ีไม่ได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย จ้านวน 30 คน แล้วน้าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความ
เช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก้าหนดเกณฑ์
เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่ งผลจากการทดลองใช้  (try-out) 
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แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวมและจ้าแนกเป็นราย
องค์ประกอบหลัก ดังตาราง 3.4 
 
ตารางที่ 3.4  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวม 
        และจ้าแนกเป็นรายองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบหลัก ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อม่ัน 
มีวิสัยทัศน์ 0.937 
มีความน่าไว้วางใจ 0.875 
มีความกระตือรือร้น 0.932 
มองในแง่ดี 0.950 

โดยรวม 0.975 
 
 แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวมและจ้าแนกเป็น
รายองค์ประกอบหลัก ดังตาราง 3.4 
 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.4.1 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ถึง 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแจ้งให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบและให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) 
 3.4.2 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมส่ง
แบบสอบถามถึงผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เพื่อตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือในภาคผนวก ฉ) และขอความ
อนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตาม
ระยะเวลาท่ีก้าหนด ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการ
ด้าเนินงาน พบว่า ได้รับคืนมาจ้านวน 631 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังหมด 
660 ฉบับ  เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ ซึ่งจ้านวน
ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจ้านวน 631 ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่าง
ของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของ         
แต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลักท่ีแสดงในบทท่ี 4 พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .911 - .937 แสดง    
ให้เห็นว่า จ้านวนแบบสอบถามหรือจ้านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเพียงพอ 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด และเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ก้าหนด ส้าหรับการ
ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบนั้น เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้ว ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด้าเนินการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจัดกระท้ากับข้อมูล  ดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ  
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มีค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล มีค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายโดยมีเกณฑ์การแปลความท่ีพิจารณาจากค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ                   
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 

3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 ท้าให้ได้
โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานท่ีประกอบด้วย 55 ตัวบ่งช้ีจาก 12 องค์ประกอบย่อย และ
จาก 4 องค์ประกอบหลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis)  ซึ่งเนื่องจากมีข้อจ้ากัดของโปรแกรมในการ
วิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเท่านั้น ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ               
เชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ  
ขั้นตอนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีโดยถือว่าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะใกล้เคียงกับผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts, & Moustaki, 2011)โดยมีรายละเอียดใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
  1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis)  
   ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ
จากโมเดลการวัดขององค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี
ในโมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยก่อนจากค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
   (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีในโมเดลการ
วัดของแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อพิจารณาว่ามีค่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ท่ีจะน้าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์  เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา คือ                  
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 
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   (2) ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of 
Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอท่ีจะน้าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาจากเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 2010) 
   (3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่ อพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ ามี
จ้านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า  KMO ซึ่ง Cerny and Kaiser (1977) ได้
เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ้านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์ในระดับดีมากถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ้านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
   หากผลการตรวจสอบพบว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  ก็ท้าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First confirmatory factor analysis) ต่อไป เพื่อทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลการวัดของแต่
ละองค์ประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด จะน้าค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  เพื่อให้
ได้ตัวแปรใหม่ส้าหรับน้าไปสู่การองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) ต่อไป โดยมีค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ (1) เมทริกซ์น้้าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading matrix) ประกอบด้วย ค่าน้้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading: ) ค่าคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (standard error: SE) และค่าสถิติทดสอบที (t-test) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ( 2R ) 
(3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (factor score coefficient: FS)  (4) ค่าความคลาดเคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (error: e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร (6) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(relative Chi-square: CMIN/DF)  (7) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root 
mean square error of approximation: RMSEA) (8) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-
of-fit index: GFI) (9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: 
AGFI) (10) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) (11) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI)  
  2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis)  
   เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของสเกลองค์ประกอบย่อย                    
ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First confirmatory factor analysis) 
ดังกล่าวข้างต้นซึ่งหากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด จะน้าไป
สร้างสเกลองค์ประกอบต่อไป แต่เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ไม่รายงาน 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ จะน้าค่าน้้าหนักองค์ประกอบไปสร้างสเกลองค์ประกอบแทนค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่งให้ความหมายในท้านองเดียวกันกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) แต่ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

http://www.tandfonline.com/author/Tobias%2C+Sigmund
http://www.tandfonline.com/author/Carlson%2C+James+E
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ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าการทดสอบความเพียงพอ
ของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออคิน หรือค่า KMO (Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) test for 
sampling Adequate) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยโดยพิจารณาจากเกณฑ์
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
   ในการ วิ เ ค ร าะห์ อ ง ค์ประก อบ เ ชิ ง ยื น ยั น อั น ดับสอง  ( Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) มีค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับหนึ่ง ดังนี้  คือ (1) เมทริกซ์น้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading matrix) ประกอบด้วย                 
ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading: ) ค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error: SE) และ
ค่าสถิติทดสอบที (t-test) (2) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ( 2R ) (3) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(factor score coefficient: FS) (4) ค่าความคลาดเคล่ือนของตัวบ่งช้ี (error: e) (5) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  (6) ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์  (relative Chi-square: CMIN/DF)                 
(7) ค่ าค ว าม คลาด เค ล่ือน ในก ารป ระม าณค่ าพา ร ามิ เ ตอ ร์  ( root mean square error of 
approximation: RMSEA) (8) ค่ า ดั ชนี วั ด ร ะ ดับคว ามก ลมก ลืน  ( goodness-of-fit index: GFI)             
(9) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI)  (10) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI)  (11) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
ปทัสถาน (normed fit index: NFI)  

3.6  เกณฑ์ท่ีใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากการศึกษาข้อเขียนของ Hair, Black, Rabin, and Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีใช้
ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์    
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า  มี 3 กลุ่มคือกลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์  
(absolute fit indices) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องท่ีเพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) และกลุ่มดัชนี
ความสอดคล้องเชิงประหยัด (parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของค่าสถิติและเกณฑ์ท่ีใช้ 
ดังนี้ 
 3.6.1  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องสมบูรณ์ (absolute fit indices) มีค่าสถิติท่ีใช้เป็นค่าดัชนี
ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  1) ไค-สแควร์ (chi-square) เกณฑ์ท่ีใช้คือ ค่าไค-สแควร์ท่ีไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยค่า 
p-value มากกว่า .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะแปรผันตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจ้านวนของ
ตัวแปร หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่เกินไปหรือจ้านวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเป็นผลให้ได้ค่าไค -
สแควร์มีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยมีค่า p-value น้อยกว่า .05 ซึ่งไม่สามารถน้ามาอธิบายหรือสนับสนุน
ความสอดคล้องของโมเดลได้ 
  2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ช่ันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ช่ันความกลมกลืนก่อน
ปรับโมเดล เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า GFI ต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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  3) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลท่ีสร้างขึ้นกับเมทริกซ์    
ความแปรปรวนร่วมของประชากร เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า RMSEA ต้่ากว่า 0.05 หรือ 0.08 โดยยิ่งค่าเข้าใกล้ 
0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  4) ดัชนี ท่ี ใช้ เปรียบเทียบความสอดคล้อง  (normed chi-square หรือ relative         
chi-square: CMIN/DF) เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า CMIN/DF อยู่ระหว่าง 1 - 3 หรือน้อยกว่าใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีขนาดมากกว่า 750 หรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ส้าหรับ
โมเดลท่ีมีความซับซ้อนหรือมีจ้านวนตัวแปรในโมเดลมากๆ   
 3.6.2  กลุ่มดัชนีความสอดคล้องที่เพิ่มขึ้น (Incremental Fit Indices) แตกต่างจากดัชนี
ความสอดคล้องกลุ่มแรก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการใช้วิ เคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลใน
ความจ้าเพาะบางปัจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างตัวแปรทางทฤษฎีท่ีหลากหลาย         
(multi-item construct) มีค่าสถิติท่ีใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
  1) ดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เกณฑ์ท่ีใช้ คือ ค่า NFI 
ต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งนิยมใช้กับโมเดลท่ีมีความ
ซับซ้อน  
  2 )  ดั ชนี ค ว า ม สอ ดค ล้ อ ง ข อ ง  Tucker and Lewis (Tucker Lewis Index: TLI)                  
มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3) ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เป็นค่าดัชนี            
ท่ีปรับปรุงขึ้นจากค่าดัชนี NFI มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  4) ดัชนีท่ีไม่เกี่ยวกับศูนย์กลางสัมพัทธ์ (relative non-centrality index: RNI) มีค่า
ต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  5) กลุ่มดัชนีความสอดคล้องเชิงประหยัด (parsimony Fit Indices)ใช้วิ เคราะห์                
ความสอดคล้องของโมเดลท่ีค้านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) จ้านวนตัวแปรและขนาดตัวอย่างใน   
การวิเคราะห์ มีค่าสถิติท่ีใช้เป็นค่าดัชนีในการตรวจสอบความสอดคล้อง ดังนี้ 
   (1) ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว  (adjusted goodness- of - fit index: 
AGFI) ซึ่งน้า GFI มาปรับแก้โดยค้านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซึ่งรวมท้ังจ้านวนตัวแปรและขนาด
กลุ่มตัวอย่างหากค่า AGFI มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   (2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคล้อง(parsimony normed fit 
index: PNFI) ซึ่งน้า NFI มาปรับแก้ มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair et al (2010) ดังกล่าว และจากข้อเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ท่ีเสนอแนะว่า ควรใช้ค่าสถิติดัชนีความสอดคล้องอย่างน้อย 1 ตัวจากค่าสถิติ
ดัชนีความสอดคล้องของแต่ละกลุ่ม ผู้วิจัยได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ค่าสถิติเพื่อเป็นเกณฑ์          
ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประ จักษ์           
ในการวิจัยนี้ดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางที่  3.5  ค่าสถิ ติ ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้น               
จากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
สถิติที่ใช้วัดความ

สอดคล้อง 
ระดับการยอมรับ 

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

 
3.7  การตรวจสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
 น้าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่ง ช้ีท่ี  แสดงว่า                    
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส้าหรับ
องค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส้าหรับองค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งช้ี (Tacq, 1997) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทท่ี 4 นี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามก่อน จากนั้น
จึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล้าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ คือ 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี
และผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี  

 
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน้าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ก้าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและอักษรย่อแทน 

ท่ี องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
1 องค์ประกอบหลัก มีวิสัยทัศน์ (Visionary) VIS 

1.1 กล้าเส่ียง (risk-taker) VIS1 
1.2 มีจินตนาการ (imaginative) VIS2 
1.3 ยอมรับการเปล่ียนแปลง (accepting change) VIS3 

2 องค์ประกอบหลัก มีความน่าไว้วางใจ (trust) TRU 
2.1 มีความสามารถ (ability) TRU1 
2.2 มีความน่าเช่ือถือ (reliability) TRU2 
2.3 มคีวามซื่อสัตย์ (integrity) TRU3 

3 องค์ประกอบหลัก มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ENT 
3.1 รักในส่ิงท่ีท้า (be passionate) ENT1 
3.2 มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ENT2 
3.3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) ENT3 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

ท่ี องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย 
อักษรย่อ

แทน 
4 องค์ประกอบหลัก มองในแง่ดี (Optimistic) OPT 

4.1 มั่นใจในตนเอง (self-confidence) OPT1 
4.2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) OPT2 
4.3 มองในเชิงบวก (look positive) OPT3 

 
ตารางที่ 4.2  สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้แทนค่าสถิติ 

ค่าสถิต ิ สัญลักษณ์และอกัษรย่อที่ใช้แทน 
ค่าเฉล่ีย (mean) X  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) SD 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

r 

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (coefficient of determination) 2R  
น้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading)   
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) SE 
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ FS 
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งช้ี e 
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P<0.05) * 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square) CMIN/DF 
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
(root mean square error of approximation) 

RMSEA 

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม 
(goodness of fit index) 

GFI 

ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมท่ีปรับแก้แล้ว 
(adjusted goodness of fit index) 

AGFI 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ  
(comparative fit index)  

CFI 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index) NFI 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับกลับคืนมาจ้านวน 631 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของ
แบบสอบถามจ้านวนท้ังหมดท่ีส่งไปจ้านวน 660 ฉบับผู้วิจัยได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่และค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ความถ่ีและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
547 
84 

 
86.69 
13.31 

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

 
1 

89 
320 
221 

 
0.16 

14.11 
50.71 
35.02 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ต้่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตร ี
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
0 

145 
451 
35 

 
0.00 

22.97 
71.47 
5.56 

4.  ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ไม่เกิน 5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 20ปี 
4. 21 ปีข้ึนไป 

 
16 

144 
406 
65 

 
2.54 

22.82 
64.34 
10.30 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 4.3 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ้านวน 547 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.69 และ เพศหญิง จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
 เมื่อจ้าแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50  ปีมากท่ีสุด จ้านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 57.71 
รองลงมา คือ อายุ 51– 60 ปี จ้านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02อายุ 31 – 40 ปี จ้านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.11 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล้าดับ 
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 เมื่อจ้าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด จ้านวน 
451 คน คิดเป็นร้อยละ 71.47 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ้านวน 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.97และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล้าดับ 
 เมื่อจ้าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 11 - 20 ปี 
มากท่ีสุด จ้านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี จ้านวน           
144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 และ 
มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ตามล้าดับ 

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การน้าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อ              
คัดสรรก้าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 
และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต้่ากว่า 20% (2) ทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งช้ีของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor Analysis) และโมเดลในระดับ
องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis)    
โดยใช้เกณฑ์ 1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 หรือน้อย
กว่ า 2) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิ เตอร์  ( root mean square error of 
approximation: RMSEA) มีค่าต้่ากว่า 0.05 3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit 
index: GFI) 4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว adjusted goodness- of - fit index: AGFI              
5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI)  6) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 (3) การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง               
เชิงโครงสร้างหรือค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส้าหรับองค์ประกอบ
หลัก และ 2) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส้าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมี ดังนี้ 
 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ใน
โมเดล 
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัยข้อ  1 ท่ีก้าหนดว่า “ตัวบ่งช้ีท่ีใช้ใน
การวิจัยมีความเหมาะสมส้าหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20%” เพื่อคัดสรรก้าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในล้าดับต่อไปผลการวิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก 
แสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวบ่งช้ีเพื่อคัดสรรก้าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% 

 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 
  

=/> 
3.00 

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

1. องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
1.1  องค์ประกอบย่อยกล้าเสี่ยง (risk-taker) 

(1) กล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
(2) กล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่ 
(3) ท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ 
(4) กล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

 
 

4.53 
4.45 
4.38 
4.42 

 
 

0.60 
0.61 
0.69 
0.60 

 
 

13.15 
13.64 
15.77 
13.60 

1.2 องค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ (imaginative) 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งาน

ได้จริง 
(3) สามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ           

ท่ีเกิดขึ้นได้ 
(4) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท้างานเพื่อน้าไปสู่  

ผลส้าเร็จได้ 

 
4.38 
4.38 

 
4.40 

 
4.41 

 
0.60 
0.61 

 
0.63 
 
0.64 

 
13.69 
14.00 

 
14.24 

 
14.47 

1.3 องค์ประกอบย่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
  (accepting change) 
(1) มีกระบวนการในการตัดสินใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ 
(2) มีจิตใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
(3) มีการไตร่ตรอง ทดลองท้า และน้านวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ 
(4) มีการยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 
(5) มีการน้านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

 
 

4.55 
4.35 
4.33 
4.59 
4.52 

 
 

0.55 
0.62 
0.62 
0.59 
0.55 

 
 

12.03 
14.35 
14.24 
12.84 
12.21 

2.  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (trust) 
    2.1 องค์ประกอบย่อยมีความสามารถ (ability) 

(1) มีความสามารถและศักยภาพท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ให้ส้าเร็จ 
(2) สามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะ

เพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง 
(3) มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย   

 
 

4.60 
4.36 

 
4.34 

 
 

0.53 
0.62 

 
0.65 

 
 

11.60 
14.13 

 
14.95 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

2.  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (trust) 
2.2 องค์ประกอบย่อยมีความน่าเชื่อถือ (reliability) 

(1) มีความคงเส้นคงวาและรักษาในค้ามั่นสัญญา 
(2) สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์  
(3) สามารถเป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นในองค์กรได้ 
(4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
(5) สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
(6) มีการพัฒนาความรู้และความช้านาญของตนเองเสมอ 

 
 

4.27 
4.35 
4.48 
4.42 
4.39 
4.22 

 
 

0.68 
0.63 
0.58 
0.60 
0.63 
0.64 

 
 

15.94 
14.41 
12.87 
13.54 
14.41 
14.38 

2.3  องค์ประกอบย่อยมีความซ่ือสัตย์ (integrity) 
(1) มีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเองและต่อผู้อื่น 
(2) มีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม 
(3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
(4) ไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม 
(5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง 
(6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 

 
4.18 
4.17 
4.12 
4.10 
4.20 
4.17 

 
0.70 
0.72 
0.74 
0.71 
0.71 
0.71 

 
16.69 
17.30 
17.98 
17.41 
16.81 
17.02 

3. องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
3.1 องค์ประกอบย่อยรักในสิ่งที่ท า (be passionate) 

(1) มีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท้างาน 
(2) มีความรักในงานท่ีท้า 
(3) มีความพึงพอใจในงานท้า 
(4) มีความกระตือรือร้นในการท้างาน 
(5) มีความต่ืนตัวในการท้างาน 

 
 

4.20 
4.34 
4.12 
4.04 
4.35 

 
 

0.64 
0.65 
0.68 
0.74 
0.58 

 
 

15.24 
14.90 
16.56 
18.29 
13.39 

3.2  องค์ประกอบย่อยมีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
(1) มีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู ้
(2) มีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ 
(3) มีแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 
(4) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า

อย่างต่อเนื่อง 

 
4.35 
4.31 
4.38 
4.34 

 
0.60 
0.63 
0.57 
0.55 

 
13.75 
14.54 
13.01 
12.71 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

  
=/> 
3.00 

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

3. องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
3.3  องค์ประกอบย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  
      (self-development) 

(1) มีการเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
(2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะท้างาน 
(3) สามารถท้าหน้าท่ีได้สอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง 
(4) มีการน้าความสามารถท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(5) มีการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย 

 
 
 

4.30 
4.29 
4.34 
4.26 
4.27 

 
 
 

0.63 
0.61 
0.61 
0.65 
0.62 

 
 
 

14.68 
14.32 
14.09 
15.19 
14.61 

4. องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (Optimistic) 
4.1 องค์ประกอบย่อยมั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 

(1) มีความศรัทธาในตนเอง 
(2) ไม่มีความประหม่า 
(3) มีความกล้าคิด กล้าท้า 
(4) มีความคิดเป็นของตนเอง 

 
 

4.30 
4.38 
4.37 
4.40 

 
 

0.59 
0.61 
0.60 
0.55 

 
 

13.72 
13.94 
13.80 
12.59 

4.2 องค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง  
(motivation for self) 

(1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง 
(2) มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
(3) สามารถสร้างความท้าทายในงานท่ีท้า 
(4) มีวิธีการท่ีจะน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

 
 

4.36 
4.55 
4.51 
4.47 

 
 

0.57 
0.52 
0.57 
0.54 

 
 

13.15 
11.33 
12.54 
12.12 

4.3 องค์ประกอบย่อยมองในเชิงบวก (look positive) 
(1) มีความเข้าใจคนอื่น  
(2) มองส่วนดีของผู้อื่น 
(3) มีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต 
(4) มีการเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรค 
(5) มีการคิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 

 
4.42 
4.55 
4.50 
4.56 
4.53 

 
0.58 
0.53 
0.57 
0.52 
0.53 

 
13.18 
11.62 
12.76 
11.36 
11.71 

หมายเหตุ :  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.52 - 0.74 ซึ่งแสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 จากตารางท่ี 4.4 เห็นได้ว่าตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
มีค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนดทุกตัวบ่งช้ีดังนี้ 

องค์ประกอบหลักมีวิ สัยทัศน์  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ             
กล้าเส่ียง มีจินตนาการ และยอมรับการเปล่ียนแปลง มีตัวบ่งช้ีรวม 13 ตัวบ่งช้ีมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.33 - 4.59 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.03 - 15.77 

องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ           
มีความสามารถ มีความน่าเช่ือถือ และมีความซื่อสัตย์ รวม 15 ตัวบ่ง ช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง              
4.10 - 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.60 -17.98 

องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 
รักในส่ิงท่ีท้า มีความอยากรู้อยากเห็น และมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง รวม 14 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 4.04 - 4.38 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.71 - 18.29 

องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ                                  
มั่นใจในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และมองเชิงบวก รวม 13 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง                
4.30 - 4.56 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33 - 13.94 
 4.3.2 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในบทท่ี 2 ท้าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีเป็นโมเดลเชิงทฤษฎี
หรือโมเดลสมมุติฐานท่ีประกอบด้วย 55 ตัวบ่งช้ีจาก 12 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 องค์ประกอบ
หลัก โดยโมเดลนี้มีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลส้าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้  เนื่องจากมีข้อจ้ากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้มีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน้าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
(First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนท่ีสองเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
พัฒนาตัวบ่งช้ี ซึ่งผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 
  1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อน้ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส้าหรับน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ต่อไป แต่เนื่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีข้อจ้ากัดท่ีไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจาก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55
ตัวบ่งช้ีได้ในครั้งเดียว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยเป็น 4 โมเดล ดังนี้ 
   (1) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 
13 ตัวบ่งช้ี 
   (2) องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ     
มีตัวบ่งช้ี  15  ตัวบ่งช้ี 
   (3) องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ   
มีตัวบ่งช้ี 14 ตัวบ่งช้ี 
   (4) องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 
13 ตัวบ่งช้ี 
   ลั กษณะของ โม เดล ดั ง ก ล่ า วข้ า ง ต้นนี้ แ สดง ใน รู ปขอ ง โม เดล การ วั ด 
(measurement model) เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพท่ี 4.2 – 4.5 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
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ภาพที่ 4.3  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
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ภาพที่ 4.4  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
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ภาพที่ 4.5  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
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   ก่อนท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ี       
ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน้าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ี
ท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม ก็ไม่มีประโยชน์ท่ีจะน้าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์               
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 
   นอกจากนั้น ได้วิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้น เป็นเมทริกซ์ เอกลักษณ์ ( identity matrix) หรือไม่  โดยพิจารณาท่ี                
ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น (probability) ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสม
กันเพียงพอท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาท่ีการมีนัยส้าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2539, Tobias, & Carlson, 2010) และวิเคราะห์หาค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่าง
ของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ว่ามี
จ้านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี Cerny & Kaiser (1977) ได้เสนอแนะ
ไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ้านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์ในระดับ
ดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ้านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) 
   ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีจ้าแนกเป็น
รายโมเดล ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 – 4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

หมายเหตุ :  ** หมายถึง  p<0.01  
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   จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัว
บ่งช้ีจ้านวน 13 ตัวบ่งช้ี ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือมีความสามารถใน
การคิดอย่างสร้างสรรค์ (VI5) และสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง 
(VI6) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.610 ตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือสามารถ
น้าความรู้ท่ีได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง (VI6) และมีการน้านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วย
ความเต็มใจ  (VI13) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.286 
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ตารางที่ 4.6  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU)  

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

หมายเหตุ :  ** หมายถึง  p<0.01  
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   จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัว
บ่งช้ีจ้านวน 9 ตัวบ่งช้ี ในโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน                 
เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ           
มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย (TR16) และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมใน
ทุกสถานการณ์ (TR18) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .802 ส่วนตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กัน
น้อยท่ีสุด คือ มีความสามารถและศักยภาพท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ให้ส้าเร็จ (TR14) และมีความไม่             
เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม (TR24) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .167 
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ตารางที่ 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น  (ENT) 

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

หมายเหตุ :  ** หมายถึง  p<0.01  
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   จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ          
ตัวบ่งช้ีจ้านวน 15 ตัวบ่งช้ี ในโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน           
เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ           
มีความพึงพอใจในงานท้า (EN31) และมีความกระตือรือร้นในการท้างาน (EN32) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .758 ส่วนตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ มีความกระตือรือร้นใน               
การท้างาน (EN32) และมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้ (EN34) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .389  
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ตารางที่ 4.8  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) 

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

หมายเหตุ :  ** หมายถึง  p<0.01 

100 



 
 

101 
 

 

 

   จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัว
บ่งช้ี จ้านวน 24 ตัวบ่งช้ี ในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(p< .01) โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือมีการ              
ต่อยอดทางความคิดในอนาคต (OP53) และมีการเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรค (OP54) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.687 ส่วนตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือมีความศรัทธา
ในตนเอง (OP43) และสามารถสร้างความท้าทายในงานท่ีท้า (OP49) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.328  
   โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัว
บ่งช้ีจากตารางท่ี 4.5 - 4.8 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งช้ีในแต่ละโมเดลการวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) และ .05 (p< .05) ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งช้ีทุกตัว           
มีความเหมาะสมท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
   ส้าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่นๆ ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ 
ค่าสถิติของ Baertlett และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) จ้าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดล
การวัดของมีวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของการเป็นนักส่ือสาร โมเดลการวัดของการเป็นนักสร้าง              
ความร่วมมือ และโมเดลการวัดของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อื่นปรากฏผลในตารางท่ี 4.9 
 

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

โมเดล 
Baertlett 
test of 

Sphericity 
p 

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

มีวิสัยทัศน์ 3683.142 .000 .911 
มีความน่าไว้วางใจ 7305.627 .000 .937 
มีความกระตือรือร้น 6433.220 .000 .934 
มองในแง่ดี 4881.341 .000 .921 

 
   จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ก่อนน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of 
Sphericity มี ค่ า เ ท่ า กั บ  3683.142,7305.627, 6433.220 แ ล ะ  4881.341 ตาม ล้ า ดับ  ซึ่ ง มี                       
ค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของ
ตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) 
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มีค่าอยู่ระหว่าง .911 - .937 แสดงว่าจ้านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป  
   ส้าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อสร้าง
สเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่ง ช้ี จ้านวน 55 ตัวบ่ง ช้ี  ตามโมเดลย่อยท้ัง 4 โมเดล                          
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   (1)  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
(VIS) แสดงในตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัว
แปรในองค์ประกอบของมีวิสัยทัศน์ แสดงในตารางท่ี 4.11 และการสร้างโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์            
แสดงในภาพท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

VIS1 VI1 
VI2 
VI3 
VI4 

1.00 
1.10 
1.43 
1.25 

- 
0.07 
0.10 
0.09 

- 
15.17** 
13.81** 
13.90** 

0.07 
0.08 
0.15 
0.18 

0.37 
0.43 
0.56 
0.57 

0.23 
0.22 
0.21 
0.16 

VIS2 VI5 
VI6 
VI7 
VI8 

1.00 
0.84 
1.02 
1.09 

- 
0.56 
0.68 
0.78 

- 
15.03** 
15.07** 
14.02** 

0.22 
-0.02 
0.15 
0.20 

0.51 
0.35 
0.49 
0.53 

0.17 
0.24 
0.20 
0.19 

VIS3 VI9 
VI10 
VI11 
VI12 
VI13 

1.00 
1.12 
1.02 
1.07 
0.77 

- 
0.07 
0.67 
0.06 
0.06 

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

0.13 
0.12 
0.11 
0.16 
0.06 

0.54 
0.52 
0.44 
0.53 
0.31 

0.14 
0.19 
0.21 
0.16 
0.21 

CMIN/DF =1.565, RMSEA = 0.030, GFI = 0.984, AGFI = 0.967, CFI = 0.993, NFI = 0.982 

**P < .01 
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ตารางที่ 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ 
 

องค์ประกอบย่อย VIS1 VIS2 VIS3 
VIS1 
VIS2 
VIS3 

1.00 
.875** 
.836** 

 
1.00 

.826** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
   จากตารางท่ี 4.10 – 4.11 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีวิ สัยทัศน์ได้           
ดังภาพท่ี 4.6 

 

ภาพที่ 4.6  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ 
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   จากตารางท่ี 4.10, 4.11 และภาพท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ         
เชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.565 ค่าความ      
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  ( root mean square error of approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.030 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 
0.984 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 
0.967 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.993 และ   
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.982 
   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.6 
พบว่า น้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 13 ตัว มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.77 - 1.43 ซึ่งเกินเกณฑ์           
ท่ีก้าหนด คือ 0.30 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหล่านี้เป็น
ตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี VI1-VI4 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญของ
องค์ประกอบย่อยกล้าเส่ียง (VIS1) ตัวบ่งช้ีท่ี V5 - V8 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อย             
มีจินตนาการ (VIS2) และตัวบ่งช้ีท่ี V9 - V13 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อยยอมรับ            
การเปล่ียนแปลง (VIS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้้าหนักองค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้
จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในท้านองเดียวกัน 
   จากตารางท่ี 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์   
มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและ             
ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต้่าสุดถึง
สูงสุดต้ังแต่ 0.826 - 0.875 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้น้าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
   ผู้วิจัยได้น้าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส้าหรับน้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ส้าหรับโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ได้
สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

VIS1  = (VI1+VI2+VI3+VI4) =(0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2  = (VI5+(IV6+V7+V8)=(0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3  = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 

   (2)  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความ             
น่าไว้วางใจ (TRU) แสดงในตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของ
ตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความน่าไว้วางใจแสดงในตารางท่ี 4.13 และการสร้างโมเดลการวัด
ของมีความน่าไว้วางใจแสดงในภาพท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ  (TRU) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

TRU1 TR14 
TR15 
TR16 

1.00 
2.55 
2.77 

- 
0.27 
0.29 

- 
9.52** 
9.55** 

0.01 
0.05 
0.07 

0.14 
0.70 
0.74 

0.24 
0.11 
0.11 

TRU2 TR17 
TR18 
TR19 
TR20 
TR21 
TR22 

1.00 
0.96 
0.74 
0.74 
0.87 
0.93 

- 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

- 
24.13** 
19.57** 
18.45** 
20.45** 
21.05** 

0.01 
0.15 
0.06 
0.02 
0.05 
0.14 

0.66 
0.72 
0.50 
0.46 
0.58 
0.60 

0.16 
0.11 
0.17 
0.19 
0.17 
0.18 

TRU3 TR23 
TR24 
TR25 
TR26 
TR27 
TR28 

1.00 
1.01 
1.08 
1.00 
1.00 
0.85 

- 
0.04 
0.44 
0.04 
0.05 
0.05 

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

0.13 
0.16 
0.16 
0.09 
0.15 
0.02 

0.66 
0.63 
0.68 
0.61 
0.57 
0.46 

0.16 
0.19 
0.18 
0.20 
0.22 
0.27 

CMIN/DF =1.876, RMSEA =0.037, GFI = 0.981, AGFI = 0.955, CFI = 0.994, NFI = 0.987 

** P < .01 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความ 
                   น่าไว้วางใจ 
 

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

1.00 
.872** 
.873** 

 
1.00 

.861** 

 
 

1.00 

** P < .01 

 
    จากตารางท่ี 4.12 – 4.13 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความ          
น่าไว้วางใจ ได้ดังภาพท่ี 4.7 
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ภาพที่ 4.7  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ 
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   จากตารางท่ี 4.12, 4.13 และภาพท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ         
เชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.876 ค่าความ 
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  ( root mean square error of approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 
0.981 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 
0.955 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.994 และ          
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.987 
   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.7 
พบว่า น้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 9 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.74 – 2.77 ซึ่งเกินเกณฑ์  
ท่ีก้าหนด คือ 0.30 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหล่านี้เป็น   
ตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี TR14-TR16 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยมีความสามารถ (TRU1) ตัวบ่งช้ีท่ี TR17 - TR22 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความน่าเช่ือถือ (TRU2) และตัวบ่งช้ีท่ี TR23–TR28 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความซื่อสัตย์ (TRU3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้้าหนักองค์ประกอบแล้ว                 
ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท้านองเดียวกัน 
   จากตารางท่ี 4.13 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมีความ              
น่าไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่้าสุดถึง
สูงสุดต้ังแต่ 0.861 – 0.873 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้น้าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
   ผู้วิจัยได้น้าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส้าหรับน้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส้าหรับโมเดลการวัดของมีความน่า
ไว้วางใจได้สเกลองค์ประกอบ 3  ตัว ดังสมการ 

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

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

= 0.71 
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   3)  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความ
กระตือรือร้น (ENT) แสดงในตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของ
ตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความกระตือรือร้นแสดงในตารางท่ี 4.15 และการสร้างโมเดลมี
ความกระตือรือร้น แสดงในภาพท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 
                   (ENT) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

ENT1 EN29 
EN30 
EN31 
EN32 
EN33 

1.00 
1.06 
1.00 
1.11 
1.03 

- 
0.05 
0.04 
0.06 
0.06 

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

0.14 
0.29 
0.04 
0.17 
0.74 

0.66 
0.74 
0.59 
0.62 
0.85 

0.14 
0.11 
0.19 
0.20 
0.05 

ENT2 EN34 
EN35 
EN36 
EN37 

1.00 
1.05 
0.92 
0.93 

- 
0.05 
0.05 
0.05 

- 
20.59** 
20.38** 
19.26** 

0.21 
0.17 
0.14 
0.25 

0.64 
0.63 
0.60 
0.64 

0.13 
0.15 
0.13 
0.11 

ENT3 EN38 
EN39 
EN40 
EN41 
EN42 

1.00 
0.99 
1.01 
1.13 
0.97 

- 
0.04 
0.05 
0.05 
0.05 

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

0.10 
0.11 
0.15 
0.23 
0.10 

0.61 
0.63 
0.67 
0.74 
0.59 

0.16 
0.14 
0.12 
0.11 
0.16 

CMIN/DF =1.888, RMSEA = 0.038, GFI  = 0.983, AGFI =  0.957, CFI = 0.994, NFI = 0.988 

** P < .01 
 

ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีความ 
                   กระตือรือร้น 
 

องค์ประกอบย่อย ENT 1 ENT 2 ENT 3 
ENT 1 
ENT 2 
ENT 3 

1.00 
.759** 
.833** 

 
1.00 

.776** 

 
 

1.00 

** P < .01 
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   จากตารางท่ี 4.14 – 4.15 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น            
ได้ดังภาพท่ี 4.8 

 
ภาพที่ 4.8  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น 

 
   จากตารางท่ี 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ               
เชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้นพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล                  
เชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.888 
ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.038ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.983 
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ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.957 ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.994 และค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.988 
   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.8 
พบว่า น้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.92 - 1.13 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ี
ก้าหนดคือ 0.30 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหล่านี้เป็นตัว
บ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี EN29 - EN33 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยรักในส่ิงท่ีท้า (ENT1) ตัวบ่ง ช้ีท่ี EN34 - EN37 เป็นตัวบ่ง ช้ี ท่ีส้าคัญของ
องค์ประกอบย่อยมีความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) และตัวบ่งช้ีท่ี EN38 - EN42 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบแล้ว  ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และ
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ให้ความหมายในท้านอง
เดียวกัน 
   จากตารางท่ี 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของการเป็น           
นักสร้างความร่วมมือ มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง              
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว                  
มีค่าความสัมพันธ์ต้่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต่ 0.759 - 0.833 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือน
รวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้น้าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
   ผู้วิจัยได้น้าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส้าหรับน้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส้าหรับโมเดลการวัดของมีความ
กระตือรือร้นได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

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

   (4)  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
(OPT) แสดงในตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร                  
3 ตัวแปร ในองค์ประกอบมองในแง่ดี แสดงในตารางท่ี 4.17 และการสร้างโมเดลการวัดของ             
มองในแง่ดี แสดงในภาพท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี้   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 

OPT1 OP43 
OP44 
OP45 
OP46 

1.00 
1.22 
1.22 
1.09 

- 
0.09 
0.09 
0.08 

- 
14.35** 
13.13** 
13.61** 

0.20 
0.17 
0.25 
0.34 

0.44 
0.61 
0.62 
0.60 

0.20 
0.15 
0.14 
0.12 

OPT2 OP47 
OP48 
OP49 
OP50 

1.00 
1.09 
1.22 
1.11 

- 
0.07 
0.07 
0.07 

- 
16.77** 
16.94** 
15.35** 

0.08 
0.17 
0.13 
0.15 

0.42 
0.62 
0.64 
0.58 

0.19 
0.10 
0.12 
0.12 

OPT3 OP51 
OP52 
OP53 
OP54 
OP55 

1.00 
0.91 
1.05 
0.96 
0.76 

- 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

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

0.11 
0.11 
0.21 
0.17 
0.04 

0.58 
0.58 
0.66 
0.67 
0.40 

0.14 
0.12 
0.11 
0.09 
0.17 

CMIN/DF =2.021, RMSEA = 0.040, GFI = 0.982, AGFI = 0.957, CFI = 0.992, NFI = 0.85 

** P < .01 

ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมองในแง่ดี 

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

1.00 
.941** 
.696** 

 
1.00 

.715** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
   จากตารางท่ี 4.16 - 4.17 สามารถสร้างโมเดลการวัดของมองในแง่ดีได้ดังภาพ 
ท่ี 4.9 
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ภาพที่ 4.9  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี 
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   จากตารางท่ี 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ          
เชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมองในแง่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์  (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ  2.021 ค่าความ 
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  ( root mean square error of approximation: 
RMSEA) เท่ากับ 0.040 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 
0.982 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 
0.957 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.992 และ   
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.985 
   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.16 และภาพท่ี 4.9 พบว่า
น้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 24 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.76 - 1.22 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด คือ 0.30 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหล่านี้เป็นตัว
บ่งช้ีท่ีส้าคัญขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี OP43 - OP46 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ
ขององค์ประกอบมั่นใจในตนเอง (OPT1)  ตัวบ่ง ช้ีท่ี  OP47 - OP50 เป็นตัวบ่ง ช้ี ท่ีส้าคัญของ
องค์ประกอบย่อยสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) และตัวบ่งช้ีท่ี OP51 - OP55 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยมองในเชิงบวก (DEL3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้้าหนักองค์ประกอบแล้ว                 
ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท้านองเดียวกัน 
   จากตารางท่ี 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวัดของมองในแง่ดี  
มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและ              
ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต้่าสุดถึง
สูงสุดต้ังแต่ 0.696 – 0.941 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้
ได้น้าค่าความคลาดเคล่ือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
   ผู้วิจัยได้น้าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้
ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส้าหรับน้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส้าหรับโมเดลการวัดของมองในแง่ดีได้
สเกลองค์ประกอบ 4  ตัว ดังสมการ 

OPT1 =(OP43+OP44+OP45+OP46) =(0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 =(OP47+OP48+OP49+OP50)= (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 =(OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) =(0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 
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   โดยภาพรวม จากตารางท่ี 4.10 – 4.17 และภาพท่ี 4.6 –4.9 ซึ่งได้แสดงผล          
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดท้ัง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ คือ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีมีนัยส้าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งช้ีท้ังหมดนี้เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส้าคัญ             
ขององค์ประกอบภาวะผู้น้า เชิงบันดาลใจและผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบจ้านวน 
12 ตัว ได้ดังสมการ 

VIS1  = (VI1+VI2+VI3+VI4) =(0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2  = (VI5+ (IV6+V7+V8)=(0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3  = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
TRU1 = (TR14+TR15 +TR16)  = (0.01+0.05+0.07) = 0.13 
TRU2 = (TR17+TR18+TR19+TR20+TR21+TR22) = (0.01+0.15+0.06+0.02+0.05+0.14) =  
           0.43 
TRU3 = (TR23+TR24 +TR25+TR26+TR27+TR28) = (0.13+0.16+0.16+0.09+0.15+0.02) =  
           0.71 
ENT1 = (EN29+EN30+EN31+EN32+EN33) = (0.14+0.29+0.04+0.17+0.74) = 1.38 
ENT2 = (EN34+EN35+EN36+EN37)= (0.21+0.17+0.14+0.25) = 0.77 
ENT3 = (EN38+EN39+EN40+EN41+EN42)= (0.10+0.11+0.15+0.23+0.10) = 0.69 
OPT1 = (OP43+OP44+OP45+OP46) =(0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 = (OP47+OP48+OP49+OP50)= (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 = (OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) =(0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 

  2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) จากองค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ ซึ่งได้
จากสเกลองค์ประกอบท่ีสร้างขึ้น 12 ตัวดังกล่าวข้างบน  และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีความน่าไว้วางใจ (TRU) มีความกระตือรือร้น (ENT) และมองในแง่ดี (OPT)                
ดังแสดงโมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพท่ี 4.10 
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ภาพที่ 4.10  โมเดลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

   ก่อนการวิ เคราะห์อง ค์ประกอบเชิงยืนยันอัน ดับสอง  ผู้วิ จัยไ ด้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบย่อยท้ัง 12 ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ที่จะน้าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอยย่อยท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า           
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มี
องค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ท่ีจะน้าเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539, West, 
Taylor, & Wu, 2012) 
 
 

VIS 

ENT 

OPT 

VIS1 

VIS2 

VIS3 

TRU1 

TRU2 

TRU3 

ENT1 

ENT2 

ENT3 

OPT1 

OPT2 

OPT3 

INSP 

TRU 
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   รวมถึงการวิเคราะห์หาค่าสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
นั้นเป็น เมทริกซ์ เอกลักษณ์ ( identity matrix) หรือไม่  โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of 
Sphericityและค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอท่ีจะน้าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปโดยพิจารณาท่ีการมีนัยส้าคัญทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2539, Tobias, & 

Carlson, 2010) และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล         
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอย่างว่ามี
จ้านวนพอเพียงในการวิ เคราะห์หรือไม่  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ท่ี  Cerny & Kaiser (1977)                  
ได้เสนอแนะไว้ว่า ถ้า KMO มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าจ้านวนตัวอย่างมีมากพอและเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์ในระดับดีมาก ถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่ามีตัวอย่างจ้านวนน้อยเกินไปไม่เหมาะสมท่ีจะใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

 

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

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

           หมายเหตุ :  ** หมายถึง  p<0.01  
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   จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
พบว่าองค์ประกอบย่อยท้ัง 12 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
(p< .01) โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ มีความซื่อสัตย์ (TRU3) และรักในส่ิง           
ท่ีท้า (ENT1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .834 ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน
น้อยท่ีสุดคือ ความซื่อสัตย์ (TRU3) และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .387 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
 

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

โมเดล 
Baertlett test 
of Sphericity 

p 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Test for Sampling 
Adequacy 

ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ 6524.158 .000 0.918 
 
   จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ 6524.158 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ซึ่งเป็นไป        
ตามเกณฑ์ ส่วนค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .918 แสดงว่า จ้านวนตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ต่อไป  
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองด้วยโปรแกรม AMOS  
เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจดังแสดงในตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า          
เชิงบันดาลใจ 

 

องค์ประกอบ
ย่อย   S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี้ (e) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ (VIS) 

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

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

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

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

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

CMIN/DF =1.785, RMSEA = 0.035, GFI = 0.987, AGFI = 0.964, CFI = 0.997, NFI = 0.992 

** P < .01 
 

   จากตารางท่ี 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจได้ดังภาพท่ี 4.11 
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ภาพที่ 4.11  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับสองของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า                    
                เชิงบันดาลใจ 
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นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งช้ีอีกด้วยดังนี้ 
   จากตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.785 ค่าความ   
คลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root mean square error of approximation: 
RMSEA)  เท่ากับ 0.035 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 
0.987 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness - of - fit index: AGFI) เท่ากับ 
0.964 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.997 และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.992 
   สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาจากทฤษฎี
และงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ 
   เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 
พบว่า น้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.90 -1.47 
และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าเรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ             
มีความกระตือรือร้น (ENT) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.47 มองในแง่ดี (OPT) มีค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีความ            
น่าไว้วางใจ (TRU) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า             
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเกิดจากองค์ประกอบของเป็นผู้ท่ีมีความ
กระตือรือร้น มองในแง่ดี มีวิสัยทัศน์และมีความน่าไว้วางใจ ตามล้าดับ 
   เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไม่รายงาน           
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้น้าค่าน้้าหนักองค์ประกอบส้าหรับตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจ ท้ัง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจแทน            
ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งท้ังสองค่านี้ให้ความหมายในท้านองเดียวกัน (เพชรมณี                
วิริยะสืบพงศ์, 2545) ดังสมการ 

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

 4.3.3  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้
  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการน้าเสนอผลการวิ เคราะห์ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 คือผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า factor loading 
ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส้าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011) และ 
2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส้าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี (Tacq,1997) รายละเอียด                
ดังตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21  น้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ 
ตัวบ่งช้ี 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่
มีประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลัก   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ 
(INSP) 

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

มีจินตนาการ
(VIS2) 

1.01 V5 1.00 
V6 0.84 
V7 1.02 
V8 1.09 

ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง
(VIS3) 

0.96 V9 1.00 
V10 1.12 
V11 1.02 
V12 1.07 
V13 0.77 

มีความน่า
ไว้วางใจ (TRU) 

0.90 มีความสามารถ
(TRU1) 

1.00 TR14 1.00 
TR15 2.55 
TR16 2.77 

มีความน่าเช่ือถือ
(TRU2) 

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

มีความซื่อสัตย์
(TRU3) 

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

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลัก 

  องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   

ภาวะผู้น าเชิง
บันดาลใจ 
(INSP) 

มีความ
กระตือรือร้น 
(ENT) 

1.47 รักในส่ิงท่ีท้า
(ENT1) 

1.00 EN29 1.00 

EN30 1.06 
EN31 1.00 
EN32 1.11 
EN33 1.03 

2 มีความอยากรู้
อยากเห็น 
(ENT2) 

0.73 EN34 1.00 
EN35 1.05 
EN36 0.92 
EN37 0.93 

มีพลังพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
(ENT3) 

1.04 EN38 1.00 
EN39 0.99 
EN40 1.01 
EN42 1.13 
EN42 0.97 

มองในแง่ดี 
(OPT) 

1.01 มั่นใจในตนเอง
(OPT1) 

1.00 OP43 1.00 
OP44 1.22 
OP45 1.22 
OP46 1.09 

สร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง (OPT2) 

0.91 OP47 1.00 
OP48 1.09 
OP49 1.22 
OP50 1.11 

มองในเชิงบวก
(OPT3) 

1.23 OP51 1.00 
OP52 0.91 
OP53 1.05 
OP54 0.96 
OP55 0.76 
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นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ยังประกอบด้วยตัวบ่งช้ีอีกด้วยดังนี้ 
  จากตาราง ท่ี  4 .21 พบว่ า  ค่าน้้ าหนักอง ค์ประกอบ ( factor loading) ของ
องค์ประกอบหลักท้ัง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.90 – 1.47 และมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าเรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือมีความกระตือรือร้น 
(ENT) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.47 มองในแง่ดี (OPT) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
1.01 มีวิสัยทัศน์ (VIS) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และมีความน่าไว้วางใจ (TRU)                 
มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90 ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบ
ย่อยท้ัง 4 องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวกและมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละ
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1)  องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ (VIS) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย น้้าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.96 – 1.01 มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีจินตนาการ (VIS2) มีค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.01 กล้าเส่ียง (VIS1) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และยอมรับ        
การเปล่ียนแปลง (VIS3) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 

2)  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ (TRU) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
น้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 1.00 – 2.13 มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01           
ทุกค่า เรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความน่าเช่ือถือ  (TRU2)                 
มี ค่าน้้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 2.13 มีความซื่ อสัตย์  (TRU3) มี ค่าน้้ าหนักองค์ประกอบ               
เท่ากับ 2.02 แลมีความสามารถ (TRU1) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

3)  องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น (ENT)ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
น้้าหนักองค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.73 – 1.04 มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01          
ทุกค่าเรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) 
มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.04 รักในส่ิงท่ีท้า (ENT1) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 
และมีความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.73 

4)  องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (OPT) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน้้าหนัก
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.91 -1.23 มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล้าดับจากค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มองในเชิงบวก (OPT3) มีค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 1.23 มั่นใจในตนเอง (OPT1) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 และ                    
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (OPT2) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 
  จากตารางท่ี 4.21 ยังพบว่าค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ในระดับตัว
บ่งช้ีของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท้ัง 55 ตัวบ่งช้ีมีค่าเป็นบวก           
มีค่าต้ังแต่ 0.74 – 2.77 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบมากท่ีสุด คือ มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย (TR16) มีค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 2.77 ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้้าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ สามารถเป็นท่ีพึ่งพาของ
บุคคลอื่นในองค์กรได้ (TR19) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 และได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (TR20) มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 
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โดยสรุป  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ังกรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งใน 4 
โมเดลการวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในโมเดลการวัดภาวะผู้น้าเชิง
บันดาลใจ แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้ผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ โดยมีค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าสถิติจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับหนึ่งของโมเดลการวัด                
                  4 โมเดล และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัด   

ของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
 

โมเดลการวัด 
CMIN 

เกณฑ์ 1-3 
หรือน้อยกว่า 

RMSA 
เกณฑต์่ า
กว่า 0.05 

GFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

AGFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

CFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

NFI 
เกณฑ ์

0.90-1.00 

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

 
 รวมท้ังผลจากการตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบ ท้ังในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี พบว่า มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้เช่นกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้ผลท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ และแสดงให้เห็น
ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วย4องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งช้ี สามารถใช้
วัดภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(construct validity) ท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีผลการวิจัยรองรับได้ในกรณีต่างๆ ได้ 
เช่น (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ท่ีสามารถน้าไป
เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต (2) สามารถ
น้าไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (structural 
equation modeling) การวิ จัยและพัฒนา (research and development) หรือการวิ จัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) เป็นต้น (3) ช่วยให้เกิดคุณสมบัติมี
ความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ ลด
ความซ้้าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท้าให้องค์กรสามารถน้าไปใช้ติดตาม ทบทวน 
และตัดสินใจต่อการด้าเนินงานขององค์กรได้และมีคุณสมบัติท่ีสามารถน้าไปใช้ได้กับทุกระดับ           
ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้าง
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เกณฑ์ประเมินภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อก้าหนดจุดเด่นจุด
ด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา (5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตาม
ภารกิ จ (monitoring) เพื่ อ ใ ช้ประกอบการตัด สินใจ  และการประเมินผล (evaluation)                  
การด้าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

ในการน้าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งช้ี  
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิง
บันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้มีกรอบแนวคิดท่ีมีความชัดเจน ง่ายต่อการ
น้าไปใช้ ผู้วิจัยขอน้าเสนอเป็นกรอบแนวคิดเชิงบริหารเฉพาะในระดับองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย ดังภาพท่ี 4.12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.12  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนา             

ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) สร้างและพัฒนาโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) ซึ่งเป็นนิยามท่ี
นักวิจัยก้าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน           
แต่ก้าหนดน้้าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี  

ประชากร (population) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24,326 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample 
size) โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจ้านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์จ้านวน 
33 พารามิ เตอร์  ท้าให้ไ ด้กลุ่มตัวอย่าง  จ้านวน 660 คน ใช้วิธีการ สุ่มแบบหลายขั้นตอน                       
(multi –stage random sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรท้ังหมด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรวัด
แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ้าแนก
เนื้อหาตามองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก มีข้อค้าถาม 55 ข้อ  

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ คือ (1) ค่าความถี่และค่าร้อยละ
เพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อการคัดสรรไว้ในโมเดลตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด (3) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ (4) ค่าสถิติของ Bartlettเพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ (5) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-
ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณา
ขนาดตัวอย่างว่ามีจ้านวนพอเพียงในการวิเคราะห์หรือไม่ และ (6) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อหาค่าสถิติท่ีจะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดล ดังนี้                      
(1) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1 - 3 หรือน้อยกว่า                           
(2 )  ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิ เตอร์  ( root mean square error of 
approximation: RMSEA) มีค่าต้่ากว่า 0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit 
index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว adjusted goodness - of - fit index: AGFI 
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(5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนี                 
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ้านวน  631 คน ซึ่งมีสถานภาพ ดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ้านวน 547 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.69 และเพศหญิง จ้านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
  เมื่อจ้าแนกตามอายุพบว่าอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด จ้านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.71 รองลงมา คือ อายุ 51– 60 ปี จ้านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02 อายุ 31- 40 ปี จ้านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 และอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามล้าดับ 
  เมื่อจ้าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ้านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 71.47 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ้านวน 145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.97 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
ตามล้าดับ 
  เมื่อจ้าแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์             
11 - 20 ปี มากท่ีสุด จ้านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี 
จ้านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.30  และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 ตามล้าดับ 
 5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี  
จ้านวน 55 ตัว เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ           
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% มีผลการวิจัย ดังนี้  
  องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ  
กล้าเส่ียง มีจินตนาการ และยอมรับการเปล่ียนแปลง มีตัวบ่งช้ีรวม 13 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.33 - 4.59 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 12.03 - 15.77 
  องค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ย่อย 3 องค์ประกอบ คือ                
มีความสามารถ มีความน่าเช่ือถือ และมีความซื่อสัตย์ รวม 15 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง                      
4.10 – 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.60 - 17.98 
  องค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น ซึ่ งประกอบด้วยอง ค์ประกอบย่อย                
3 องค์ประกอบ คือ รักในส่ิงท่ีท้า มีความอยากรู้อยากเห็น และมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง               
รวม 14 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.04 - 4.38 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง     
12.71 - 18.29 
  องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ  
มั่นใจในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และมองเชิงบวก รวม 13 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  
4.30 - 4.56 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33 - 13.94 
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  โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีรวมท้ังหมด 55 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง                  
4.04 - 4.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33 - 18.29 ซึ่งแสดงให้ว่า เป็นตัวบ่งช้ี   
ท่ีมีความเหมาะสม สามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่้ากว่า 20% 

5.1.2  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยนี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ดังนี้ คือ (1) ค่าไค -สแควร์
สัมพัทธ์ (relative chi-square: CMIN/DF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1 - 5 (2) ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าต้่ากว่า 
0.05 (3) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (4) ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) (5) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) และ (6) ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน 
(normed fit index: NFI) มีค่าต้ังแต่ 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามล้าดับของการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทาง
ความสัมพันธ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในโมเดล 
การวัดท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน์ (VIS) พบว่า ตัวบ่งช้ีมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.286 – 0.610 
  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ (TRU) พบว่า ตัวบ่งช้ีมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ  .01 (p< .01) โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ระหว่าง                
0.167 – 0.802 
  โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) พบว่า ตัวบ่ง ช้ีมีความสัมพันธ์กัน           
เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
0.389 – 0.758  
  โมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) พบว่า ตัวบ่งช้ีมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.328 – 0.687  
  โดยสรุป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ
ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาทุกโมเดลการวัดดังกล่าวข้างต้น มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 
  2) ค่าสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากผล        
การวิเคราะห์ค่าสถิติของ Baertlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
3683.142, 7305.627, 6433.220, และ 4881.341 ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(p< .01)  
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  3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออคิน หรือ              
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Mikin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพื่อวัดความเพียงพอของ
ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ มีวิสัยทัศน์              
มีความน่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และมองในแง่ดี พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .911 - .937           
แสดงให้เห็นว่า จ้านวนตัวอย่างท่ีใช้มีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง ( first order confirmatory 
factor analysis) เพื่อหาค่าสถิติท่ีจะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องค์ประกอบหลัก คือ                   
มีโมเดลการวัดของวิสัยทัศน์ โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ โมเดลการวัดของมีความ
กระตือรือร้น และโมเดลการวัดของมองในแง่ดี  ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  โมเดลการวัดของวิสัยทัศน์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.565 ค่าความคลาด
เคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) 
เท่ากับ 0.030 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.984                
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.967 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.993 และค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.982 
  โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.876             
ค่ า ค ว าม คล าด เ ค ล่ือ น ใน ก าร ป ระ ม าณ ค่ าพ า ร ามิ เ ต อ ร์  ( root mean square error of 
approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: 
GFI) เท่ากับ 0.981 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: 
AGFI) เท่ากับ 0.955 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 
0.994 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.987 

โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 1.888           
ค่ าค ว ามคลาด เ ค ล่ื อน ใน กา รป ระ มาณค่ าพ าร ามิ เ ต อ ร์  ( root mean square error of 
approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.038ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: 
GFI) เท่ากับ 0.983ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: 
AGFI) เท่ากับ 0.957ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 
0.994 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.988 

โมเดลการวัดของมองในแง่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: CMIN/DF) เท่ากับ 2.021ค่าความคลาด
เคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) 
เท่ากับ 0.040ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.982             
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) เท่ากับ 0.957
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed fit index: NFI) เท่ากับ 0.985 

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า โมเดลการวัดของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ีพัฒนาขึ้น
จากทฤษฎีและผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแสดงว่าองค์ประกอบหลัก 
ท้ัง 4 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ มีความน่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และมองในแง่ดี               
เป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ
ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และผลการวิเคราะห์สามารถน้ามาสร้างสเกลองค์ประกอบได้
จ้านวน 12 ตัว ดังสมการ 

VIS1  = (VI1+VI2+VI3+VI4) =(0.07+0.08+0.15+0.18) = 0.48 
VIS2  = (VI5+ (IV6+V7+V8)=(0.22-0.02+0.15+0.20) = 0.55 
VIS3  = (VI9+VI10+VI11+VI12+VI13) =(0.13+0.12+0.11-0.16+0.06)=0.58 
TRU1 = (TR14+TR15 +TR16)  = (0.01+0.05+0.07) = 0.13 
TRU2 = (TR17+TR18+TR19+TR20+TR21+TR22) = (0.01+0.15+0.06+0.02+0.05+0.14) =   
           0.43 
TRU3 = (TR23+TR24 +TR25+TR26+TR27+TR28) = (0.13+0.16+0.16+0.09+0.15+0.02) =  
           0.71 
ENT1 = (EN29+EN30+EN31+EN32+EN33) = (0.14+0.29+0.04+0.17+0.74) = 1.38 
ENT2 = (EN34+EN35+EN36+EN37)= (0.21+0.17+0.14+0.25) = 0.77 
ENT3 = (EN38+EN39+EN40+EN41+EN42)= (0.10+0.11+0.15+0.23+0.10) = 0.69 
OPT1 = (OP43+OP44+OP45+OP46) =(0.20+0.17+0.25+0.34) = 0.96 
OPT2 = (OP47+OP48+OP49+OP50)= (0.08+0.17+0.13+0.15) = 0.53 
OPT3 = (OP51+OP52+OP53+OP54+OP55) =(0.11+0.11+0.12+0.17+0.04) = 0.55 

  5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory 
factor analysis) เพื่อหาค่าสถิติท่ีจะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ
ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
  จากสเกลองค์ประกอบย่อยท่ีสร้างขึ้นใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัด                 
ของวิ สัย ทัศน์  (VIS) มี  3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการวัดของมีความน่าไว้วางใจ  (TRU)                          
มี 3 องค์ประกอบย่อย โมเดลการวัดของมีความกระตือรือร้น (ENT) มี 3 องค์ประกอบย่อย และ
โมเดลการวัดของมองในแง่ดี (OPT) มี 3 องค์ประกอบย่อย ผู้วิจัยได้ก้าหนดเป็นโมเดลการวัดของ
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ (INSP) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละ
โมเดลการวัด พบว่า องค์ประกอบย่อยทุกตัวมีค่าสถิติท่ีเหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์เชิงยืนยัน
อันดับสองต่อไป ดังนี้ (1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 12 ตัว  
มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.387 - 0.834 (2) ค่าสถิติของ Baertlett พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
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ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test 
of Sphericity มี ค่าเท่ากับ 6524.158 ซึ่ งมี ค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) และ                 
(3) ค่าการทดสอบความเพียงพอของตัวอย่างของไกเซอร์-ไมเยอร์-ออคิน หรือ ค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Mikin (KMO) test for sampling Adequate) มีค่าเท่ากับ 0.918 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ (relative Chi-square: 
CMIN/DF) เท่ากับ 1.785 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( root mean 
square error of approximation: RMSEA) เ ท่ ากับ 0.035 ค่า ดัชนีวั ดระ ดับความกลมก ลืน 
(goodness-of-fit index: GFI) เท่ากับ 0.987 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (adjusted 
goodness - of - fit index: AGFI) เ ท่ ากับ  0.964 ค่ า ดัชนี ความสอดคล้อง เ ชิ ง เปรี ยบ เทียบ 
(comparative fit index: CFI) เท่ากับ 0.997 และค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงปทัสถาน (normed 
fit index: NFI) เท่ากับ 0.992  และจากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน้้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีท้ัง 
4 องค์ประกอบหลัก มีค่าเป็นบวกมีค่าต้ังแต่ 0.90 – 1.47 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01            
ทุกค่า เมื่อน้ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบซึ่งให้ความหมายในท้านองเดียวกันได้                  
ดังสมการ 

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

5.1.3  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
  วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 คือ เพื่อตรวจสอบค่าน้้าหนักองค์ประกอบ ( factor 
loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ค่าน้้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส้าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อย
เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส้าหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี  ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบหลักของภาวะผู้เชิงบันดาลใจ (INSP) ท้ัง 4 องค์ประกอบ   
มีค่าเป็นบวก  มีค่าต้ังแต่ 0.90 -1.47 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าเรียงล้าดับจาก          
ค่ามากไปหาน้อย คือมีความกระตือรือร้น (ENT) มองในแง่ดี (OPT มีวิสัยทัศน์ (VIS) และมีความ            
น่าไว้วางใจ (TRU) โดยมีค่า factor loading เท่ากับ 1.47, 1.01, 1.00 และ 0.90 ตามล้าดับ 

2) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ท้ัง 3 องค์ประกอบ 
มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่  0.96 - 1.01 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เรียงล้าดับจาก          
ค่ามากไปหาน้อย คือ มีจินตนาการ (VIS2) กล้าเส่ียง (VIS1) และยอมรับการเปล่ียนแปลง (VIS3)          
โดยมีค่า factor loading เท่ากับ 1.01, 1.00 และ 0.96 ตามล้าดับ  

 
 
3) ค่าน้้ าหนักอง ค์ประกอบย่อยขององ ค์ประกอบหลักมีความน่าไว้ วางใจ                           

ท้ัง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 1.00 - 2.13 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า
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เรียงล้าดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ มีความน่าเช่ือถือ  (TRU2) มีความซื่อสัตย์ (TRU3) และ                  
มีความสามารถ (TRU1) โดยมีค่า factor loading เท่ากับ 2.13, 2.02 และ 1.00 ตามล้าดับ  

4) ค่าน้้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น                            
ท้ัง 3 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.73 - 1.04 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01         
ทุกค่าเรียงล้าดับจากค่ามากไปหาน้อยคือ มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (ENT3) รักในส่ิงท่ีท้า (ENT1) 
และมีความอยากรู้อยากเห็น (ENT2) โดยมี ค่า factor loading เท่ากับ 1.04,  1.00 และ 0.73 
ตามล้าดับ  

5) ค่าน้้าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ท้ัง 3 องค์ประกอบ 
มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.91 - 1.23 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าเรียงล้าดับจาก         
ค่ามากไปหาน้อยคือ มองในเชิงบวก (OPT3) มั่นใจในตนเอง (OPT1) และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
(OPT2) โดยมีค่า factor loading เท่ากับ 1.23, 1.00 และ 0.91 ตามล้าดับ  

นอกจากนั้น ยังพบว่าค่าน้้าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) ของตัวบ่ง ช้ี                 
ท้ัง 55 ตัว มีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.74 - 2.77 และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ตัวบ่งช้ี
ท่ีมีค่าน้้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมายเท่ากับ 
2.77 ตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน้้าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ สามารถเป็นท่ีพึ่งพาของบุคคลอื่นในองค์กรได้
และได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีค่าน้้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 

โดยสรุป ค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย และตัว
บ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด และมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า แสดง
ให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 55 ตัวบ่งช้ี สามารถ
ใช้วัดตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีความตรงเชิง
โครงสร้าง (construct validity) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น น้าเสนอโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา             
ท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Model) แสดงดังภาพท่ี 19 
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ภาพที่ 5.1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหาร    
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีปรับแก้แล้ว 
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รักในสิ่งที่ท้า 

มีความอยากรู้อยากเห็น 
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5.2  อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้ มีประเด็นส้าหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
  ความเหมาะสมของตัวบ่ง ช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา เพื่อคัดสรรก้าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนท้าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ตัวบ่งช้ีรวมท้ังหมด 55 ตัวบ่งช้ี มีค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 4.04 – 4.59 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.33 – 18.29 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า เป็นตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้และสามารถคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างทุกตัว เนื่องจากมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
เท่ากับหรือต้่ากว่า 20% นั้น อาจเป็นผลเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎี           
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วท้าการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องตาม
ทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดท่ีชัดเจนเหมาะสม  และได้รับการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญส้าหรับการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีโดย
ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) ตามทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ท่ีมีการ
ก้าหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับ ซึ่งเป็น
ผลให้ ผู้วิ จัยศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (system) อย่างเป็นตรรกะ (logic)              
จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การก้าหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดของแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีน้ามาอ้างอิง 
  นอกจากนั้น ยังได้ด้าเนินการตามข้อแนะน้าของเจือจันทร์ จงสถิตย์อยู่ และแสวง               
ปิ่นมณี (2529, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ท่ีกล่าวว่า “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ี
ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส้าคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งช้ี เริ่มต้นจาก
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลท่ีได้จากการ
พัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย วิธีการทางสถิติจึงมีความส้าคัญน้อยกว่า เพราะเป็นเพียงการน้า
ข้อมูลท่ีได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งช้ีเท่านั้น” และค้านึงถึงความตรง (validity) ของเนื้อหาเป็น
ส้าคัญ ตามข้อแนะน้าของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าวว่า “การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ีภายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฎีผู้วิจัยต้องอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัยเป็นพื้นฐานอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง  เพื่อ
สร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีนั้นจะต้องเป็นทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีความตรง” 
  นอกจากนั้น ในการวิจัยได้ค้านึงถึงความมีคุณภาพของการด้าเนินการวิจัยตาม
หลักการของ Max-Min-Con ตามทัศนะของ Kerlinger and Lee (2000) ท้ังในการก้าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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 5.2.2  ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจ
ส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง จากผลการวิจัย พบว่า โมเดลท่ีสร้างขึ้นจากทฤษฏีและผลงานการวิจัย ตลอดจนทัศนะ
ของนักวิชาการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ ผู้วิจัยพิจารณาถึงเหตุผลท่ีน้ามาอธิบาย                
2 กรณี คือ  
  1) ในกรณีท่ีมองการสร้างโมเดลจากทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และทัศนะของ
นักวิชาการ อาจเนื่องจากว่าทฤษฎีและผลงานวิจัย ตลอดจนทัศนะของนักวิชาการท่ีน้ามาสร้าง
โมเดลนั้นมีลักษณะท่ัวไป (generalization) โดยอาจเกิดขึ้นในแหล่งหนึ่งของโลก แต่สามารถ
แพร่กระจายไปยังอีกแหล่งของโลกได้ ตามหลักความเป็นโลกใบเดียวกัน (the same world) หรือ
สังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นพลังขับเคล่ือน
ท้าให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารจากพื้นท่ีหนึ่งไปยังพื้นท่ีหนึ่งได้ด้วยความรวดเร็ว ตามทัศนะของ 
Martin (1990) ได้กล่าวว่าโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการท้ังหลายท่ีท้าให้ประชาชนในโลกเข้ามา
รวมอยู่ ในสังคมโลกเดียวกัน และ  Giddens (1990) ไ ด้ให้ทัศนะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ว่าเป็น
กระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่มีอุปสรรคโดยระยะทางหรือพรมแดน และตามหลักการ
เผยแพร่นวัตกรรม ตามทัศนะของ Rogers (1995) ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงในสังคมใดสังคมหนึ่ง
นั้น เกิดจากการรับเอานวัตกรรมมาจากอีกสังคมหนึ่งเข้ามา และ Hall (1974, อ้างถึงใน สุจิตตรา 
วรรณิกร, 2557) ท่ีกล่าวถึงหลักการเผยแพร่นวัตกรรมว่า เป็นกระบวนการท่ีจะน้าไปสู่การยอมรับ
นวัตกรรม เพราะเป็นตัวน้าไปสู่การเปล่ียนแปลงในองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งจะมีผลท้าให้ประชากร       
ท่ีเกี่ยวข้องตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ จัดเป็นกระบวนผสมผสานระหว่างกิจกรรมหลายลักษณะ
ต้ังแต่ท่ีมีลักษณะคงท่ีและกินเวลายาวนาน กิจกรรมท่ีไม่คงท่ีและด้าเนินไปในช่วงระยะเวลาส้ันๆ       
มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน  
  2) ในกรณีท่ีมองจากข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนถึงสถานการณ์จริงในโรงเรียนท่ี
สอดคล้องกับทฤษฏี ผลงานการวิจัย และทัศนะของนักวิชาการ อาจเนื่องจากว่า ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น้าในสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท้ังในอดีตท่ีผ่านมาและในระยะปัจจุบัน รัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มี 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยนี้อยู่ด้วย เช่น ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 คือ ก้าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรของรัฐตามมาตรา 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท้าบริการสาธารณะ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เ กิด      
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ความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2560) ท่ีปรากฏในนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ให้มี
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตส้านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต (ส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557) 
  นอกจากนั้น ยังปรากฏในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ข้อ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และข้อ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ( ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2560) ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2564) ซึ่งมีกรอบความคิดหลักในการก้าหนดนโยบาย โดยค้านึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่ง
เป็นส่ิงท่ีคนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน (ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560)  
และปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก้าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาซึ่งรวมท้ังผู้บริหารโรงเรียน ตามมาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก้ากับของ
กระทรวง มีอ้านาจหน้าท่ีก้าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก้ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
  นอกจากนั้น ยังปรากฏในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
พ.ศ.2546 ท่ีก้าหนดในมาตรา 25 ข้อ (2) ก้ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ     
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (3) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก้าหนด
มาตรฐานและจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ และมาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว้าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ ประกอบด้วย (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และ (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) และปรากฏในส่วนของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามมาตรฐาน 80             
ท่ีก้าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรวมผู้บริหารสถานศึกษา          
ก่อนแต่งต้ังให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีเหมาะสมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก้าหนด ( ส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547) รวมท้ังปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ท่ีได้มี
การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานโดยมีการก้าหนดแนวทางการพัฒนามีการออกแบบระบบและรูปแบบการ
พัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยครูทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูและระบบประกันคุณภาพ
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ทางการศึกษา มีการจัดท้าโครงการส่งเสริมการสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมส้าหรับพลเมือง           
ในศตวรรษท่ี 21 โครงการยกระดับคุณภาพ พัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการสรรหาและแต่งต้ัง
ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาระดับต่างๆ โดยยึดหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และการประสบความส้าเร็จในวิชาชีพ 
(ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 ก)  
  นอกจากนั้น ยังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ (พ.ศ.2561) ของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น
TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจากกรอบนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง มาโดยตลอดในทุกๆ ด้าน (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2560) ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวช้ีวัดตามโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในงานวิจัยปรากฏอยู่ด้วย จึงส่งผลให้โมเดลท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  
  จากเหตุผลท่ีผู้วิจัยได้อธิบายมาในกรณีแรกแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น้า         
เชิงบันดาลใจในโลกปัจจุบันท่ีมีความเป็นโลกใบเดียวกันหรือโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลสูง               
ควรค้านึงถึงการน้าเอาทฤษฎี หรือผลงานวิจัยหรือทัศนะต่างๆ ของนักวิชาการจากแหล่งต่างๆ          
ท่ัวโลกมาใช้เป็นแนวทางด้วย ตามทัศนะของสุธี โรน์บุญถึง (2559) ท่ีกล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้ใน        
ยุคดิจิตอล (Learning Theory for digital age) ว่าเป็นการเรียนรู้ส้าหรับโลกดิจิตอล โดยใช้ส่ือ
ดิจิตอล และอินเทอร์เนต ช่วยให้กลุ่มบุคคลเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง
เป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ้ากัด 
ส่งผลให้โลกของการศึกษาในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีท้าให้โอกาสในการสรรหาความรู้ท้าได้
กว้างขวางและเป็นประโยชน์มากขึ้น 
  จากเหตุผลท่ีผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในกรณีท่ีสองว่าปรากฏการณ์จริงสอดคล้องกับทฤษฎี
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจได้ยึดทฤษฏีเป็นแนวทางตามหลักการความสัมพันธ์
ระหว่าง “การปฏิบัติกับทฤษฎี” ว่าเป็นด่ังสายธารท่ีเอื้อต่อกันไม่แยกจากกัน ตามทัศนะของ            
Hoy and Miskel (2001, อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555) ท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง         
การปฏิบัติกับทฤษฎีไว้ว่า ทฤษฎีจะช่วยสร้างกรอบแนวความคิดในการท้างานให้กับผู้ปฏิบัติจะช่วย
ให้เกิดแนวความคิดในการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานและช่วยช้ีน้าการตัดสินใจ และตามทัศนะ
ของไชยา ประดิษฐธรรม (2551) กล่าวถึงทฤษฎีกับการปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน             
3 ลักษณะ คือ 1) ทฤษฎีวางกรอบความคิดแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารต้องมีความสามารถสูงในการใช้
ความคิด (conceptual skill) รู้จักตีความและน้าเอาทฤษฎีการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้        
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การน้าเอาทฤษฎีมาใช้ช่วยให้แนวทางวิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สูงก็จะสามารถน้าทางเลือกมาพิจารณาตัดสินใจให้อาศัยทฤษฎีการบริหาร
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มาประยุกต์ใช้ประกอบเหตุผลในการตัดสินใจ และวินิจฉัยส่ังการ และ 3) ทฤษฎีช่วยในการ
ตัดสินใจ  การตัดสินใจต้องมีกรอบความคิดท่ีแน่นอน ชัดเจน การมีพื้นฐานของทฤษฎีท่ีดีจะช่วยให้
นักบริหารการศึกษา ตัดสินใจได้รวดเร็ว มั่นใจ ผลท่ีได้มักจะถูกต้อง และเกิดผลดีต่อองค์กรเสมอ 
 5.2.3. ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
  จากผลการวิจัยท่ีพบว่าค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบ
หลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด คือ ค่าน้้าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลักมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน้้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งช้ี มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า 0.30 อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วท้าการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้องและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องข้อง
ตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดท่ีชัดเจนและเหมาะสมซึ่งก่อนด้าเนินการ
ทดสอบโมเดล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค้าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) นอกจากนั้น ในการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิง
บันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามกระบวนการสร้างตัวบ่งช้ี
ตามท่ี นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เสนอไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ตัวบ่งช้ี 2) การนิยามตัวบ่งช้ี 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การสร้างตัวบ่งช้ี 5) การตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวบ่งช้ี และ6) การวิเคราะห์ตามบริบทท่ีต้องการศึกษา จึงส่งผลท้าให้องค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี มีค่าน้้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีในโอกาส
ต่อไป หากเป็นการท้าวิจัยเชิงปริมาณเช่นเดียวกันนี้ ควรมองหาประเด็นในเชิงทฤษฎีใหม่ แนวโน้ม
ใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อความใหม่และความหลากหลายของประเด็นการท้าวิจัย ส้าหรับการวิจัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์ความรู้จากบริบทของสังคมไทย ควรท้าการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น 
การวิจัยเชิงทฤษฎีฐานราก (grounded theory study) นอกจากนั้น อาจท้าการวิจัยเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบั ติในลักษณะน้าผลการวิ จัย สู่การปฏิบั ติ  เช่น การวิ จัยเชิงปฏิบั ติการแบบมี ส่วนร่วม 
(Participatory action research) หรื อก าร วิ จั ย และพัฒนา  (Research and development)            
เป็นต้น โดยอาจใช้กรอบแนวคิดเชิงบริหารท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็นแนวทาง ดังภาพ 5.2 
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ภาพที่ 5.2  กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนา              

ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจดังกล่าวมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้น้าโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา           
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท้ังในระดับองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการน้าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้นควรค้านึงถึงความส้าคัญของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีท่ีผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้้าหนักองค์ประกอบจาก
มากไปหาน้อย เช่น (1) ในระดับองค์ประกอบหลัก ควรส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบหลักมีความ
กระตือรือร้น มองในแง่ดี มีความไว้วางใจ และมีวิสัยทัศน์ ตามล้าดับ (2) องค์ประกอบหลักมีความ
กระตือรือร้น ควรให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง รักในส่ิงท่ีท้า และ
มีความอยากรู้อยากเห็น ตามล้าดับ (3) องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี ควรให้ความส้าคัญกับ
องค์ประกอบย่อยมอง ในเชิงบวก มั่นใจในตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ตามล้าดับ                   
(4) องค์ประกอบหลักมีความไว้วางใจ ควรให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบย่อยมีความน่าเช่ือถือ        
มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถ ตามล้าดับ (5) องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ ควรให้ความส้าคัญ
กับองค์ประกอบย่อยมีจินตนาการ กล้าเส่ียง และยอมรับการเปล่ียนแปลง ตามล้าดับ เป็นต้น 
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  2) ควรน้าการวิจัยนี้พัฒนาก้าหนดเป็นนโยบายส้าหรับการประเมินพฤติกรรมภาวะ
ผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งรูปแบบผู้น้าเชิงบันดาลนี้สามารถน้าไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได้ 
  3) ผู้เกี่ยวข้องสามารถน้าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการก้าหนดเป็นโครงการพัฒนา
วิชาชีพพัฒนาสมรรถนะส้าหรับผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งสามารถก้าหนดเป็นโครงการท่ี
ส้าคัญในการพัฒนาให้ผู้บริหารแสดงออกถึงบทบาทและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารท่ีให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันท่ีกว้าง
ขวางชัดเจนยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 
  1) ควรท้าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยใช้โมเดล 
ท่ีได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทางเพื่อให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารให้มี
ภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  2) ควรมีการวิจัยเชิงติดตามและประเมินผล (monitoring and Evaluation) การน้า
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียน ท้ัง 55 ตัวบ่งช้ีในด้านการน้าไปใช้และ        การ
พัฒนา 
  3) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดอื่นเพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจของผู้บริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบท
นั้นๆ 
  4) เพื่อให้ได้โมเดลท่ีเป็นผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับโมเดลท่ีเป็นผล
จากการวิจัยเชิงปริมาณนี้ ควรศึกษาหาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี โดย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากบริบทสังคมไทย เช่น การวิจัยทฤษฎีฐานราก (grounded theory 
study) เป็นต้น 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค าถาม 

และดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับตัวบ่งชี้และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ค าช้ีแจง 

1) ขอความกรุณาท่านให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้ภาษาของข้อค้าถามว่าสามารถ
ใช้ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

2) ขอความกรุณาท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค้าถามในตาราง  
(คอลัมน์ที่ 3) ว่ามีเนื้อหาและใจความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (คอลัมน์ที่ 2) และนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (คอลัมน์ที่ 1) หรือไม่ โดยท้าเครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 
โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

+ 1 หมายถึง ข้อค้าถามมีความสอดคล้อง 
0    หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง 

  -1 หมายถึง ข้อค้าถามไม่มีความสอดคล้อง 
 

       ขอขอบคุณ 
 
 

           นายวัลลภ  ภูจอมจิตร 
                  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี และข้อค้าถาม ของแต่ละองค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชิง 
ปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 

องค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์(Visionary)    
1. กล้าเสี่ยง(risk-taker) 
บุคคลกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเอง
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และก่อให้เกิดทักษะ
ใหม่ในการท้างาน กล้าที่จะลองเผชิญ
กับสิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนมีความเชื่อมั่นที่จะ
ท้าทายท้าในสิ่งใหม่ๆ และกล้าตัดสินใจ
เพ่ือที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

1) กล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเอง กับ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
2) กล้าท่ีจะลองเผชิญกับสิ่งใหม ่
3) ท้าทายท้าในสิ่งใหม่ๆ 
4) กล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน้าไปสู่
ความส้าเร็จ 
 

1) ท่านกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ 

    

2) ท่านกล้าท่ีจะลองเผชิญกับสิ่งใหม ่     
3) ท่านกล้าท่ีจะท้าทายท้าในสิ่งใหม่ๆ     
4) ท่านกล้าตัดสินใจเพ่ือที่จะน้าไปสู่ความส้าเร็จ     

2. มีจินตนาการ (imaginative) 
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
เป็นตัวช่วยส้าคัญในการน้าความรู้ไปใช้
งานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ในการท้างานเพ่ือน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 

1) ความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  
2) น้าความรู้ไปใช้งานจริง  
3) แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดข้ึน  
4) ท้างานเพ่ือน้าไปสู่ผลส้าเร็จ 
 

1) ท่านมีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

    

2) ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้จากการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ไปใชง้านได้จริง 

    

3) ท่านสามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ 

    

4) ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท้างาน
เพ่ือน้าไปสู่ผลส้าเร็จได้ 
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3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting 
change) 
กระบวนการตัดสินใจที่เกิดทางจิตใจที่
จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน
น้าไปใช้โดยผ่านการไตร่ตรอง ทดลอง
ท้าและน้าไปปฏิบัติหรือยอมรับ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงน้ันน้าไปปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ 

1) กระบวนการตัดสินใจ  
2) รับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน  
3) การไตร่ตรอง ทดลองท้าและน้าไป
ปฏิบัติ  
4) ยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง  
5)  ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

1) ท่านมีกระบวนการในการตัดสินใจที่จะรับเอา
นวัตกรรมใหม่ 

      

2) ท่านมีจิตใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน     

3) ท่านมีการไตร่ตรอง ทดลองท้า และน้า
นวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ 

    

4) ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง     
5) ท่านมีการน้านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ 

    

องค์ประกอบหลักมีความน่าไวว้างใจ(trust)    
4. มีความสามารถ (ability) 
สมรรถภาพและความช้านาญของบุคคล
ซึ่งสามารถที่จะท้าภารกจิต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานในการท้าหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย หรือธุรกรรมใดๆ โดยใช้
ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมี
สมรรถนะให้งานน้ันๆ ให้ส้าเร็จลุล่วงไป
ได้ ตามท่ีต้ังใจไว้ตามวัตถุประสงค์   

1) มีสมรรถภาพที่จะท้าภารกิจต่างๆ 
ให้ส้าเร็จ  
2) ใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความ
มีสมรรถนะเพ่ือให้งานน้ันๆ ให้ส้าเร็จ
ลุล่วง  
3) มีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับมอบหมาย   

1) ท่านมีสมรรถภาพที่จะท้าภารกิจต่างๆ ให้
ส้าเร็จ 

    

2) ท่านสามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ 
ความมีสมรรถนะเพ่ือให้งานน้ันๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง 

    

3) ท่านมีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจที่รับ
มอบหมาย   

    

5. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
คนที่สามารถที่จะ ได้รับความไว้วางใจ
จะประพฤติในการท้างานให้ส้าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี แม้ว่างานน้ันจะหนักหรือ

1) มีความคงเส้นคงวา  รักษาค้ามั่น
สัญญา   
2) วาง ตัวได้อย่าง เหมาะสมในทุก
สถานการณ์  

1) ท่านมีพฤติกรรมที่เส้นคงวา  รักษาค้ามั่น
สัญญาในการท้างาน 

    

2) ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
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บุคคลทีส่ามารถคาดหวังในการ
ปฏิบัติงานได้ 

3) เป็นที่พ่ึงพาของบุคคลอื่นในองค์กร  
4) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
5) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
6) มีการพัฒนาความรู้ ความช้านาญ
ของตนเอง 

3) ท่านสามารถเป็นที่ พ่ึงพาของบุคคลอื่นใน
องค์กรได้  

    

4) ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี      
5) ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล      
6) ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความช้านาญของ
ตนเองเสมอ 

    

6. มีความซ่ือสัตย์ (integrity) 
การแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น ไม่เอนเอียง ไม่
มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ไม่ท้าในสิ่งที่
ผิดศีลธรรมมคีวามประพฤติตรง ท้ังต่อ
หน้าท่ี ต่อ วิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้
เล่ห์กล โคดโกง ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและ
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

1) แสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น  
2) ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม  
3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  
4) ไม่ท้าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม  
5) รับรู้หน้าท่ีของตนเอง  
6) ปฏิบัติอย่างหน้าท่ีอย่างเต็มที่และ
ถูกต้อง 

1) ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น 

    

2) ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม     
3) ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

    

4) ท่านไม่ท้าในสิ่งที่ผิดศีลธรรม 
5) ท่านรับรู้หน้าท่ีของตนเอง 
6) ท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มที่และ
ถูกต้อง 
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องค์ประกอบหลักมีมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)    

7. รักในสิ่งที่ท า 
การแสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดความ
สนุกสนาน แสดงพฤติกรรมให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ การตัดสินใจที่ดี สัมพันธ์
ภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงาน
มีความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่เกิดข้ึนในขณะท้างานโดยเกิด
ความรู้สึก สนุกกับงาน และไม่มี
ความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท้างาน 
มีความพึงพอใจในงานและมีความ
กระตือรือร้นในการท้างาน มีความ
ต่ืนตัวท้างานได้อย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาใน
การท้างาน 

1) การแสดงอารมณ์ในทางบวก  
2) เกิดความรักในงาน  
3) มีความพึงพอใจในงาน  
4) มีความกระตือรือร้นในการท้างาน  
5) มีความต่ืนตัวในการท้างาน  
6) มีชีวิตชีวาในการท้างาน 

1) ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการ
ท้างาน 

    

2) ท่านมีความรักในงานที่ท้า     

3) ท่านมีความพึงพอใจในงานทีท่้า     
4) ท่านมีความกระตือรือร้นในการท้างาน     

5) ท่านมีความต่ืนตัวในการท้างาน     
6) ท่านมีชีวิตชีวาในการท้างาน     
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8. มีความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้มักอยู่ 
ในโลกแห่งการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่้าเสมอเป็นแหล่งที่มาของแรงจูงใจท้า
ให้เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มี
ความพยายามมุ่งมั่นเพ่ือก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเน่ือง 

1) พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้  
2) ค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ  
3) เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
4) มีความพยายามมุ่งมั่นเพ่ือก้าวไป
ข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง 

1) ท่านมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเรียนรู้     
2) ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่าง
สม่้าเสมอ 

    

3) ท่านมีแรงผลักดันที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ     
4) ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้
เพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง 

    

9. มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-
development) พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะ
ท้างานให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่ง
ที่สังคมคาดหวัง มีการต้ังเป้าหมายที่ท้า
ทายและ น้าเอาความสามารถที่ซ่อนเร้น
ภายในร่างกาย น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

1) การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม  
2) มีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่
จะท้างาน  
3) ท้าหน้าท่ีสอดคล้องกับสิ่งทีส่ังคม
คาดหวัง  
4) น้าความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  
5) มีการต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย 

1) ท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสม     

2) ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะ
ท้างาน 

    

3) ท่านสามารถท้าหน้าท่ีได้สอดคล้องกับสิ่งที่
สังคมคาดหวัง 

    

4) ท่านมีการน้าความสามารถที่ซ่อนเร้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

    

5) ท่านมีการต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย     
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องค์ประกอบหลักมองในแง่ดี (Optimistic)    
10. มั่นใจในตัวเอง (self-confidence) 
การมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือใน
คุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ 
บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัว
จิตหัวใจของตนเอง ท้าให้ไม่มีความ
ประหม่า มีความกล้า ความแน่ใจ มี
ความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิดกล้าท้า 
มีความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถท้า
ได้และท้าส้าเร็จและมีความปรารถนาท่ี
จะเรียนรู้สิ่งดังกล่าวอยู่เสมอ 

1) ศรัทธาในตนเอง  
2) ไม่มีความประหม่า 
3) มีความกล้า กล้าท้า 
4) มีความคิดเป็นของตนเอง  
 
 
 
 
 
 

1) ท่านมีความศรัทธาในตนเอง     
2) ท่านไม่มีความประหม่า     
3) ท่านมีความกล้า กล้าท้า     
4) ท่านมีความคิดเป็นของตนเอง     

11. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
(motivation for self) 
กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าโดยจูงใจให้กระท้าหรือผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง
ที่ก้าหนด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

1) มีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง  
2) มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  
3)  สร้างความท้าทายในงานที่ท้า  
4) การน้าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 

1) ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง     
2) ท่านมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน     

3) ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานที่ท้า     
4) ท่านมีวิธีการที่จะน้าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของ
องค์กร 
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องค์ประกอบย่อย และ นิยามเชิง 
ปฏิบัติการ (1) 

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

+1 0 -1 

12. มองในเชิงบวก (look positive) 
แนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เข้าใจคน
อื่นได้รอบด้านย่ิงข้ึน และไม่รู้สึกอคติ 
เป็นการมองส่วนดีของผู้อื่นอย่างมี
หลักการและรอบคอบ เน้นย้้าท่ีโอกาส
แทนที่จะใส่ใจอุปสรรคอธิบาย
เหตุการณ์ต่างๆ ให้กับตนเองในทางที่
เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้าง
การต่อยอดทางความคิดได้ในอนาคต
ของบุคคลน้ันๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) เข้าใจคนอื่น  
2) มองส่วนดีของผู้อื่น  
3) ต่อยอดทางความคิดในอนาคต  
4) ไม่ใส่ใจอุปสรรค  
5) คิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 

1) ท่านมีความเข้าใจคนอื่น      
2) ท่านมองส่วนดีของผู้อื่น     
3) ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต     
4) ท่านมีการเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนที่จะใส่ใจ
อุปสรรค 

    

5) ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ     
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ภาคผนวก ข.   
ผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
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ตารางแสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ท่านกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ  

  

2 ท่านกล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่   
3 ท่านกล้าท่ีจะท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ   
4 ท่านกล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ   
5 ท่านมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์   
6 ท่านสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ไปใช้งานได้จริง 
 

 

7 ท่านสามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 

 
 

8 ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท้างาน
เพื่อน้าไปสู่ผลส้าเร็จได้ 

 
 

9 ท่านมีกระบวนการในการตัดสินใจท่ีจะรับเอา
นวัตกรรมใหม่ 

 
 

10 ท่านมีจิตใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น   
11 ท่านมีการไตร่ตรอง ทดลองท้า และน้า

นวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ 
 

 

12 ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง   
13 ท่านมีการน้านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความ 

เต็มใจ 
  

14 ท่านมีสมรรถภาพท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ            
ให้ส้าเร็จ  

ท่านมีความสามารถและ
ศักยภาพท่ีจะท้าภารกิจ    
ต่างๆ ให้ส้าเร็จ 

15 ท่านสามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ 
ความมีสมรรถนะเพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จ
ลุล่วง 

 
 

16 ท่านมีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับ
มอบหมาย   

 
 

17 ท่านมีพฤติกรรมท่ีเส้นคงวา  รักษาค้ามั่น
สัญญาในการท้างาน 

 
ท่านมีความคงเส้นคงวาและ
รักษาในค้ามั่นสัญญา 

18 ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

19 ท่านสามารถเป็น ท่ีพึ่งพาของบุคคลอื่นใน
องค์กรได้  

 
 

20 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี    
21 ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล    
22 ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความช้านาญของ

ตนเองเสมอ 
 

 

23 ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพในตนเอง
และความเคารพต่อผู้อื่น 

 
ท่านมีการแสดงออกถึงความ
เคารพต่อตนเองและผู้อื่น 

24 ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม   
25 ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม 
 

 

26 ท่านไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม   
27 ท่านรับรู้หน้าท่ีของตนเอง 

 
ท่านตระหนักและรับรู้หน้าท่ี
ของตนเองอยู่เสมอ 

28 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและ
ถูกต้อง 

 
 

29 ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท้างาน   
30 ท่านมีความรักในงานท่ีท้า   
31 ท่านมีความพึงพอใจในงานท้า   
32 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท้างาน   
33 ท่านมีความต่ืนตัวในการท้างาน   
34 ท่านมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู ้   
35 ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่าง

สม่้าเสมอ 
 

 

36 ท่านมีแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ   
37 ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้

เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

 

38 ท่านมีการเปล่ียนแปลงตัวเองให้เหมาะสม 
 

ท่านมีการเปล่ียนแปลงตัวเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

39 ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการท่ีจะ
ท้างาน 

 
ท่านมีความพยายามและ
ความมุ่งมั่นในการท้างาน 

40 ท่านสามารถท้าหน้าท่ีได้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
สังคมคาดหวัง 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ไม่มีการ
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

41 ท่านมีการน้าความสามารถท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

 
 

42 ท่านมีการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย   
43 ท่านมีความศรัทธาในตนเอง   
44 ท่านไม่มีความประหม่า   
45 ท่านมีความกล้า กล้าท้า   
46 ท่านมีความคิดเป็นของตนเอง   
47 ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง   
48 ท่านมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน   
49 ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานท่ีท้า   
50 ท่านมีวิธีการท่ีจะน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร   
51 ท่านมีความเข้าใจคนอื่น    
52 ท่านมองส่วนดีของผู้อื่น  ท่านมักจะมองส่วนดีของผู้อื่น 
53 ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต   
54 ท่านมีการเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจ

อุปสรรค 
 

 

55 ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการและรอบคอบ 
 

ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการ
และมีความรอบคอบ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
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ตารางแสดงการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ของข้อค าถาม        
แต่ละข้อจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนือ้หา จ านวน 5 ท่าน 

ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

องคป์ระกอบหลักที่ 1 มีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
องคป์ระกอบย่อยที่ 1 กล้าเสี่ยง (risk-taker) 

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

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

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

องคป์ระกอบหลักที่ 2 มีความน่าไว้วางใจ (trust) 
องคป์ระกอบย่อยที่ 1 มีความสามารถ (ability) 

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

องคป์ระกอบย่อยที่ 2 มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

องคป์ระกอบย่อยที่ 3 มีความซ่ือสัตย์ (integrity) 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องคป์ระกอบหลักที่ 3 มีความกระตอืรือร้น (enthusiasm) 
องคป์ระกอบย่อยที่ 1 รักในสิง่ที่ท า (be passionate) 

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

องคป์ระกอบย่อยที่ 2 มีความอยากรู้อยากเหน็ (curiosity) 

34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องคป์ระกอบย่อยที่ 3 มีพลังพัฒนาศกัยภาพตนเอง (self-development) 

38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องคป์ระกอบหลักที่ 4 มองในแง่ดี (Optimistic) 
องคป์ระกอบย่อยที่ 1 ม่ันใจในตัวเอง (self-confidence) 

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

องคป์ระกอบย่อยที่ 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 

47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ผลการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคล้อง (IOC) ประเมิน 

49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

องคป์ระกอบย่อยที่ 3 มองในเชิงบวก (look positive) 

51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญและหนังสือขอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 

1. ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์  นันที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2. ผศ.ดร.ภัครวรรธน์  สิทธิประภาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส้านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ 
ฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3. ดร. ศุภสิน  ภูศรีโสม   
 

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 

4. ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่ 
 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนกุดโดน   
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

5. ดร. ปุณกาญจน์  ภูเงิน   
 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร                           
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24                        
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๕๖ 

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา  เขตอีสาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

เจริญพร  ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที 

  ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
        รองอธิการบดี 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

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

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

เจริญพร  ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร  

  ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เ ชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึง ใคร่ขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

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

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา   เขตอีสาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

เจริญพร  ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม 

  ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

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

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา  เขตอีสาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

เจริญพร  ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ 

  ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
       รองอธิการบดี 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

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

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา  เขตอีสาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุญาตแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ    

เจริญพร  ดร.ปุณกาญจน์  ภูเงิน 

  ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง” ในการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งต้ังท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยของนักศึกษาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจัก
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
        รองอธิการบดี 

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

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

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  
 

กราบเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

 เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก้าลังท้า
วิทยานิพนธ์  เรื่อง “ตัวบ่ง ช้ีภาวะผู้น้าเชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา:                        
การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา คือ                                         
1) พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 2) ดร. ประยุทธ์ ชูสอน ซึ่งการท้าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจ้าเป็น            
อย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้น ข้าพเจ้า ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน               
จัดส่งคืน โดยไม่ต้องระบุช่ือของผู้ตอบ ผู้วิจัยขอรับรองว่าค้าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่
มีผลกระทบใดๆ ท้ังส้ินต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี้ 

 

วัลลภ  ภูจอมจิตร 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงโปรดท้าเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมข้อความในช่องว่างท่ีตรงกับความเป็นจริง  
 

1. เพศ  
   ชาย  หญิง 
 
2.อาย ุ
   ไม่เกิน 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   51 – 60 ปี 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ต้่ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
 
4.ประสบการณ์ในการท้างานต้าแน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
   ไม่เกิน 5 ปี 
    6 -10 ปี 
    11-20 ปี 
    21 ปีข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ค าช้ีแจง โปรดท้าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่าท่าน
มีการปฏิบัติ/พฤติกรรมอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
5 = มากท่ีสุด  4= มาก  3= ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสุด  

 

ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากทีสุด         น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

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

1 ท่านกล้าท่ีจะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      
2 ท่านกล้าท่ีจะลองเผชิญกับส่ิงใหม่      
3 ท่านกล้าท่ีจะท้าทายท้าในส่ิงใหม่ๆ      
4 ท่านกล้าตัดสินใจเพื่อท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จ      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีจินตนาการ (imaginative) 
5 ท่านมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์      
6 ท่านสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปใช้งาน   

ได้จริง 
     

7 ท่านสามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ            
ท่ีเกิดขึ้นได้ 

     

8 ท่านใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการท้างานเพื่อนา้ไปสู่ผล              
ส้าเร็จได้ 

     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accepting change) 
9 ท่านมีกระบวนการในการตัดสินใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่      
10 ท่านมีจิตใจท่ีจะรับเอานวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น      
11 ท่านมีการไตร่ตรอง ทดลองท้า และน้านวัตกรรมใหม่ไปปฏิบัติ      
12 ท่านมีการยอมรับนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลง      
13 ท่านมีการน้านวัตกรรมไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ      

องค์ประกอบหลักที่ 2 มีความน่าไว้วางใจ (trust) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีความสามารถ (ability) 

14 ท่านมีความสามารถและศักยภาพท่ีจะท้าภารกิจต่างๆ ให้ส้าเร็จ      
15 ท่านสามารถใช้ความมีฝีมือ ความมีทักษะ ความมีสมรรถนะ

เพื่อให้งานนั้นๆ ให้ส้าเร็จลุล่วง 
     

16 ท่านมีความช้านาญในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับมอบหมาย        
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากทีสุด         น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความน่าเชื่อถือ (reliability) 
17 ท่านมีความคงเส้นคงวาและรักษาในค้ามั่นสัญญา      
18 ท่านสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์       
19 ท่านสามารถเป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นในองค์กรได้      
20 ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี       
21 ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล       
22 ท่านมีการพัฒนาความรู้และความช้านาญของตนเองเสมอ      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีความซ่ือสัตย์ (integrity) 
23 ท่านมีการแสดงออกถึงความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น      
24 ท่านมีความไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม      
25 ท่านไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรงและทางอ้อม      
26 ท่านไม่ท้าในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม      
27 ท่านตระหนักและรับรู้หน้าท่ีของตนเองอยู่เสมอ      
28 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง      

องค์ประกอบหลักที่ 3 มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
องค์ประกอบย่อยที่ 1 รักในสิ่งที่ท า (be passionate) 

29 ท่านมีการแสดงอารมณ์ทางบวกในการท้างาน      
30 ท่านมีความรักในงานท่ีท้า      
31 ท่านมีความพึงพอใจในงานท้า      
32 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท้างาน      
33 ท่านมีความต่ืนตัวในการท้างาน      

องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 
34 ท่านมีพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู ้      
35 ท่านมีพฤติกรรมในการค้นหาข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ      
36 ท่านมีแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ      
37 ท่านมีความพยายามและมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อกา้วไปข้างหน้า

อย่างต่อเนื่อง 
     

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีพลังพัฒนาศักยภาพตนเอง (self-development) 
38 ท่านมีการเปล่ียนแปลงตัวเองได้อย่างเหมาะสม      
39 ท่านมีความพยายามและความมุ่งมั่นในการท้างาน      
40 ท่านสามารถท้าหน้าท่ีได้สอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง      
41 ท่านมีการน้าความสามารถท่ีซ่อนเร้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์      
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ข้อ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
ระดับปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มากทีสุด         น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

42 ท่านมีการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย      
องค์ประกอบหลักที่ 4 มองในแง่ดี (optimistic) 

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

องค์ประกอบย่อยที่ 2 สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (motivation for self) 
47 ท่านมีแรงขับเชิงบวกในตัวเอง      
48 ท่านมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน      
49 ท่านสามารถสร้างความท้าทายในงานท่ีท้า      
50 ท่านมีวิธีการท่ีจะน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร      

องค์ประกอบย่อยที่ 3 มองในเชิงบวก (look positive) 
51 ท่านมีความเข้าใจคนอื่น       
52 ท่านมักจะมองส่วนดีของผู้อื่น      
53 ท่านมีการต่อยอดทางความคิดในอนาคต      
54 ท่านมีการเน้นย้้าท่ีโอกาสแทนท่ีจะใส่ใจอุปสรรค      
55 ท่านมีการคิดอย่างมีหลักการและมีความรอบคอบ      
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมลู  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

186 
  

 

 

 

ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๔ 
 
 
 

  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา  เขตอีสาน  
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงเรียน......................  

    ด้วย ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. และ ดร. ประยุทธ์ ชูสอน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถาม  จากหน่วยงานของท่าน เพื่อน้าข้อมูลท่ี
ได้ไปด้าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 
 

     เจริญพร 

 
 

   (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
 รองอธิการบด ี

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดี 

 
ส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 043-241495 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว๖๘๔ 
 
 
 

  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา  เขตอสีาน
ถนนราษฎร์คนึง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เจริญพร  ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา........ 

    ด้วย ด้วย นายวัลลภ  ภูจอมจิตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๘ ก้าลังท้าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้า
เชิงบันดาลใจส้าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง”โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. และ ดร. ประยุทธ์ ชูสอน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นักศึกษาดังกล่าว แจกและเก็บแบบสอบถาม  จากหน่วยงานของท่าน เพื่อน้าข้อมูลท่ี
ได้ไปด้าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

   จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 
 

     เจริญพร 

 
 

    (พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.) 
  รองอธิการบด ี

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิการบดี 

 
ส้านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 043-241495 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of 

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

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 

V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 

V51 V52 V53 V54 V55 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.975 55 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

V1 244.47 407.568 .716 .975 

V2 244.60 403.145 .682 .974 

V3 244.73 398.547 .755 .974 

V4 244.60 406.593 .600 .975 

V5 245.23 393.082 .713 .974 

V6 245.10 403.748 .596 .975 

V7 245.00 399.931 .716 .974 

V8 244.87 403.292 .693 .974 

V9 245.07 390.892 .758 .974 

V10 244.80 404.372 .565 .975 

V11 245.20 395.614 .741 .974 
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V12 244.83 398.213 .698 .974 

V13 244.90 400.645 .664 .975 

V14 244.80 398.993 .669 .975 

V15 244.90 403.128 .623 .975 

V16 244.90 401.128 .644 .975 

V17 244.63 408.999 .449 .975 

V18 244.73 406.133 .495 .975 

V19 244.83 409.661 .377 .975 

V20 244.73 409.375 .400 .975 

V21 244.93 403.306 .621 .975 

V22 244.83 403.454 .604 .975 

V23 244.67 404.161 .601 .975 

V24 244.63 411.964 .291 .975 

V25 244.43 411.771 .469 .975 

V26 244.57 411.633 .336 .975 

V27 244.53 408.878 .525 .975 

V28 244.57 407.702 .478 .975 

V29 244.80 406.166 .550 .975 

V30 244.67 402.299 .688 .974 

V31 244.60 406.869 .585 .975 

V32 244.77 402.392 .656 .975 

V33 244.77 404.737 .626 .975 

V34 244.67 400.989 .749 .974 

V35 244.67 403.747 .711 .974 

V36 244.73 400.685 .740 .974 

V37 244.73 400.340 .755 .974 

V38 244.83 403.178 .697 .974 

V39 244.67 403.540 .630 .975 

V40 244.93 400.823 .733 .974 

V41 245.00 400.483 .772 .974 

V42 244.87 409.775 .372 .975 

V43 244.57 402.875 .719 .974 

V44 245.20 393.338 .771 .974 

V45 244.93 391.995 .823 .974 

V46 244.87 400.809 .654 .975 

V47 244.80 402.648 .641 .975 

V48 244.77 401.633 .690 .974 

V49 244.87 400.740 .604 .975 

V50 244.80 401.476 .784 .974 

V51 245.07 402.478 .714 .974 

V52 244.77 405.357 .595 .975 
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V53 244.80 401.614 .777 .974 

V54 244.83 400.282 .745 .974 

V55 244.93 397.582 .795 .974 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีวิสัยทัศน์ 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.937 13 
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3. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีความน่าไว้วางใจ 

 

DATASET CLOSE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 

V28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.875 15 

 

4. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมีความกระตือรือร้น 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 14 

 

5. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) 
โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามองค์ประกอบหลักมองในแง่ดี 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 13 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการตรวจสอบการพัฒนาตัวบ่งช้ี 

ภาวะผู้น าเชิงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
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               Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
               Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 
e9 <--> VIS2 9.284 -.015 
e10 <--> VIS2 9.893 .018 
e10 <--> VIS1 6.102 -.014 
e10 <--> e13 5.926 -.021 
e12 <--> e9 6.704 .018 
e12 <--> e11 9.013 -.027 
e6 <--> VIS3 12.504 -.019 
e6 <--> VIS2 9.965 .018 
e6 <--> e13 4.551 -.019 
e6 <--> e9 27.232 -.038 
e6 <--> e10 15.855 .034 
e6 <--> e5 34.336 .049 
e7 <--> VIS1 7.658 -.017 
e7 <--> e13 5.906 .022 
e7 <--> e11 4.612 .020 
e7 <--> e12 15.613 -.035 
e8 <--> VIS3 7.010 .015 
e8 <--> VIS2 22.942 -.030 
e8 <--> VIS1 8.838 .019 
e8 <--> e12 7.887 .026 
e8 <--> e5 54.822 -.066 
e8 <--> e6 4.960 -.021 
e8 <--> e7 8.921 .029 
e1 <--> e13 8.131 .025 
e1 <--> e9 42.716 .048 
e1 <--> e10 9.122 -.026 
e1 <--> e12 29.087 -.046 
e1 <--> e5 16.259 .034 
e1 <--> e6 10.235 -.028 
e2 <--> VIS3 4.347 .011 
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   M.I. Par Change 
e2 <--> VIS2 18.517 -.025 
e2 <--> e9 7.873 .021 
e2 <--> e5 10.859 -.028 
e2 <--> e6 16.855 -.036 
e2 <--> e8 8.625 .028 
e2 <--> e1 25.027 .043 
e3 <--> e13 8.834 .028 
e3 <--> e9 15.306 -.031 
e3 <--> e12 6.599 .024 
e3 <--> e1 13.572 -.035 
e4 <--> VIS3 9.196 -.015 
e4 <--> VIS2 12.965 .020 
e4 <--> e13 5.265 -.019 
e4 <--> e9 10.694 -.023 
e4 <--> e12 4.996 .018 
e4 <--> e6 20.148 .037 
e4 <--> e7 10.852 -.028 
e4 <--> e8 5.568 .021 
e4 <--> e3 7.295 .024 

               
            Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

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

   M.I. Par Change 
VI13 <--- VI1 5.961 .077 
VI13 <--- VI3 5.462 .063 
VI9 <--- VI6 17.173 -.106 
VI9 <--- VI1 20.407 .119 
VI9 <--- VI3 6.688 -.059 
VI9 <--- VI4 4.758 -.057 
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   M.I. Par Change 
VI10 <--- VI6 10.153 .095 
VI10 <--- VI1 5.770 -.074 
VI11 <--- VI12 4.360 -.070 
VI12 <--- VI11 4.844 -.065 
VI12 <--- VI7 9.147 -.088 
VI12 <--- VI1 15.420 -.120 
VI5 <--- VI6 15.341 .114 
VI5 <--- VI8 28.035 -.149 
VI5 <--- VI1 8.971 .090 
VI5 <--- VI2 4.299 -.061 
VI6 <--- VI13 6.170 -.084 
VI6 <--- VI9 17.575 -.144 
VI6 <--- VI5 14.037 .117 
VI6 <--- VI1 7.863 -.088 
VI6 <--- VI2 11.106 -.103 
VI6 <--- VI4 4.977 .069 
VI7 <--- VI12 9.187 -.099 
VI7 <--- VI8 4.541 .064 
VI7 <--- VI4 7.897 -.090 
VI8 <--- VI12 9.303 .105 
VI8 <--- VI5 22.253 -.159 
VI8 <--- VI7 4.082 .065 
VI8 <--- VI2 10.157 .106 
VI8 <--- VI4 7.592 .093 
VI1 <--- VI13 5.992 .083 
VI1 <--- VI9 17.471 .143 
VI1 <--- VI12 12.479 -.112 
VI1 <--- VI5 6.829 .082 
VI1 <--- VI6 4.153 -.062 
VI1 <--- VI2 11.541 .105 
VI1 <--- VI3 5.481 -.064 
VI2 <--- VI5 9.117 -.094 
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   M.I. Par Change 
VI2 <--- VI6 13.090 -.110 
VI2 <--- VI1 12.718 .112 
VI3 <--- VI13 6.155 .092 
VI3 <--- VI9 5.005 -.084 
VI3 <--- VI1 6.928 -.090 
VI4 <--- VI13 4.386 -.068 
VI4 <--- VI9 5.404 -.076 
VI4 <--- VI6 12.761 .104 
VI4 <--- VI8 5.045 .063 

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

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

    Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

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

 

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

 
 

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

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

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

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

 
            Variances: (Group number 1 - Default model) 

 

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

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

201 
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Modification Indices (Group number 1 - Default model) 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 

   M.I. Par Change 
e27 <--> TRU3 5.739 -.018 
e27 <--> TRU1 7.487 .006 
e27 <--> e28 111.087 .109 
e23 <--> e28 7.988 -.025 
e23 <--> e27 26.390 -.043 
e23 <--> e26 8.489 -.022 
e24 <--> TRU2 8.958 .015 
e24 <--> TRU1 9.468 -.007 
e24 <--> e28 11.591 -.032 
e24 <--> e23 29.313 .042 
e25 <--> e28 8.751 -.027 
e25 <--> e27 21.577 -.040 
e25 <--> e26 25.731 .039 
e25 <--> e23 8.139 .021 
e22 <--> TRU3 37.281 .040 
e22 <--> TRU1 23.727 -.010 
e22 <--> e27 4.616 -.019 
e22 <--> e23 13.264 .027 
e22 <--> e24 40.971 .052 
e21 <--> TRU2 16.976 .017 
e21 <--> TRU1 18.084 -.008 
e21 <--> e27 6.476 -.020 
e21 <--> e23 10.119 .021 
e21 <--> e22 41.184 .044 
e20 <--> TRU3 18.048 -.026 
e20 <--> TRU2 48.604 .031 
e20 <--> TRU1 24.262 -.009 
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   M.I. Par Change 
e20 <--> e23 20.134 -.032 
e20 <--> e22 5.575 .017 
e20 <--> e21 46.519 .044 
e17 <--> TRU2 28.012 -.023 
e17 <--> TRU1 30.378 .011 
e17 <--> e23 6.796 -.019 
e17 <--> e24 44.888 .052 
e17 <--> e25 8.044 -.021 
e17 <--> e21 23.089 -.032 
e18 <--> TRU2 51.405 -.027 
e18 <--> TRU1 70.914 .014 
e18 <--> e28 6.201 .019 
e18 <--> e24 25.333 -.034 
e18 <--> e22 22.069 -.030 
e18 <--> e21 10.124 -.018 
e18 <--> e20 9.268 -.018 
e19 <--> TRU3 5.436 -.014 
e19 <--> TRU2 15.628 .016 
e19 <--> TRU1 8.158 -.005 
e19 <--> e28 8.556 -.024 
e19 <--> e22 5.911 -.017 
e19 <--> e21 20.365 .028 
e19 <--> e20 71.561 .055 
e14 <--> TRU3 13.652 -.027 
e14 <--> TRU2 21.641 .025 
e14 <--> TRU1 5.945 -.006 
e14 <--> e28 4.448 -.022 
e14 <--> e24 8.912 -.027 
e14 <--> e21 27.183 .040 
e14 <--> e20 12.813 .029 
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   M.I. Par Change 
e14 <--> e17 15.657 -.033 
e14 <--> e19 6.567 .020 
e15 <--> e27 6.755 .019 
e15 <--> e24 6.793 .018 
e15 <--> e25 7.282 -.017 
e15 <--> e21 27.354 -.030 
e15 <--> e20 7.064 -.016 
e15 <--> e17 29.564 .033 
e15 <--> e19 4.018 -.011 
e16 <--> e28 8.984 .023 
e16 <--> e26 4.082 .013 
e16 <--> e24 29.367 -.037 
e16 <--> e22 50.022 -.046 
e16 <--> e20 21.475 -.029 
e16 <--> e17 8.105 .018 
e16 <--> e18 84.086 .049 
e16 <--> e19 5.708 -.014 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

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

 

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

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

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

 

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

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

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

 
Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

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

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

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

   M.I. Par Change 

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

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

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

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

   M.I. Par Change 
e33 <--> e39 5.285 -.012 
e29 <--> e40 5.121 -.013 
e30 <--> ENT3 6.513 .013 
e30 <--> e39 4.322 .012 
e32 <--> e39 4.415 .014 
e34 <--> ENT3 6.664 .011 
e35 <--> ENT3 4.415 -.011 
e35 <--> e39 4.358 -.013 
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   M.I. Par Change 
e37 <--> e31 4.414 .012 
e37 <--> e32 4.814 -.014 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

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

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

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

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

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

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

 
Variances: (Group number 1 - Default model) 

 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

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

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

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

Variances: (Group number 1 - Default model) 

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

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

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

 

   M.I. Par Change 
e53 <--> OPT1 4.410 -.008 
e48 <--> e51 4.413 -.011 
e43 <--> e55 4.499 .016 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

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

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

 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

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

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

 

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

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 

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

Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

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

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

   M.I. Par Change 

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

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

    M.I. Par Change 

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

 

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

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

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

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

 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
 OPT1 OPT2 OPT3 ENT1 ENT2 ENT3 TRU1 TRU2 TRU3 VIS1 VIS2 VIS3 
INSP -.015 .075 .033 .023 .058 .127 .297 .061 -.006 .082 .043 .042 
OPT .329 .202 .184 -.037 -.031 -.015 .076 .044 .055 .007 .041 .040 
ENT -.321 .051 .000 .348 .244 .461 .567 .006 -.219 .156 -.020 -.020 
TRU -.035 .060 .008 -.075 .054 .090 .414 .120 .056 .040 .008 .008 
VIS -.023 .046 -.013 .004 .001 .097 .125 .023 -.010 .236 .225 .220 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

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

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