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บทคัดย่อ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและ
ตรวจสอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต วิธีดําเนินการวิจัยเป็นวิจัยและ
พัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดและคู่มือ
การประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบ
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมของผู้บริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนสุจริต มี 7 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ คือ ด้านกระบวน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี 3 ตัวบ่งชี้ ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ ด้านความมีวินัยและความ
เท่ียงธรรมมี 3 ตัวบง่ชี้ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตมี 3  ตัวบ่งชี้ ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมี 3 ตัวบ่งชี้ ด้านจิต
สาธารณะมี 3 ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างสรรค์ทีมงานมี 5 ตัวบ่งชี้ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของ
โมเดล พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสุจริตรวมทุกองค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือคะแนน < 93.1 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมตํ่ากว่าระดับผู้นําท่ัวไป คะแนนอยู่ระหว่าง 93.1-108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรม อยู่ในระดับท่ัวไป คะแนน >108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมสูงกว่าระดับผู้นํา
ท่ัวไป ผลการประเมินคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตมีความ
เหมาะสมในระดับ มากที่สุด 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop and validate the indicators of ethical 
leadership for Upright School administators. This research and development consisted of 3 
phases. Firstly, factors and indicators of ethical leadership for Upright School principals were 
established by research documentations, focus group discussion among the professional of 
the university, secondary school and primary school administators and ethical key persons to 
validate the factors and indicators, trying out factors and indicators by the experts among 
lecturers about ethical leadership in universities, principals, teachers in secondary schools and 
primary schools, and supervisors who worked with the Upright School projects. Secondly, 
construct validity of factors and indicators of ethical leadership was verified by the 
confirmatory factor analysis model. Finally, the criteria and a manual for measuring and 
evaluating ethical leadership were developed. The research findings showed that there were 
seven factors of the indicators of ethical leadership for Upright School principals: the critical 
thinking processes with 3 indicators, the ethical decision with 2 indicators, the discipline and 
the fairness with 3 indicators, the honesty with 3 indicators, the sufficiency with 3 indicators, 
the public mind with 3 indicators, and the team creation with 5 indicators. In addition, the 
validation of the model indicated that the model corresponded to the empirical data with   
122.32 = 0.97, P = 0.576, df=126, GFI= 0.979, AGFI=0.958, RMR = 0.00269 and RMSEA = 0.000., 
with the highest mean on the discipline and the fairness, the honesty, the ethical decision,  
the team creation, the critical thinking processes, the sufficiency, and the public mind, 
respectively. As for the criteria for measuring the ethical leadership for Upright School 
principals, there were 3 levels: the low elevel (norm statistics score lower than 93.1) the fair 
level (from 93.1 to 108.9), and the high level (over 108.9). The result of the evaluating 
handbook on the ethical leadership for Upright School principals was at a highest level.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีเหตุการณ์หลายอย่างท่ีเกิดขึ้นและทําให้คนไทยได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และเกิดความ
ตระหนักแล้วว่า ภาวะผู้นํา (Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม (Virtue and Ethical) มีความจําเป็นและมี
ความสําคัญมากเพียงใดตอ่การบริหารและการพัฒนาชาติบ้านเมืองวิกฤตผู้นําและวิกฤตคุณธรรมและจริยธรรม
ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาและให้ความร่วมมือของคนในหน่วยงาน องค์กรและประเทศชาติ (Manyat, S., 
2011, pp.116-117) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีควบคู่ไปกับ
ความรู้ความสามารถ และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)  ผู้บริหารมืออาชีพต้องมี
ความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
เป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างท่ีดี เพราะผู้บริหารเป็นท้ังหัวและหน้าตาของโรงเรียนท่ีต้องเป็นแบบอย่างท่ี
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ดีท้ังในและนอกสถานศึกษา พฤติกรรมผู้นําเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพของครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Chaichompu, S., 2014, p.1) 
   จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) กล่าวถึงการท่ีจะส่งเสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดอ้นุมัติให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษาดําเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต เพ่ือวางรากฐานการ
ปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตย์สุจริตซ่ึงเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน จัดทําโครงการภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต  
และได้กําหนดวิสัยทัศน์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2       
(พ.ศ. 2556-2560) ว่าสังคมไทย มีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล (Bureau of Educational Innovation Development, 2015, p. 3) 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สูงข้ึนโดยกําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ท่ีจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตอบสนองการป้องกันทุจริต ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนสุจริตนอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตจะ
ขาดไม่ได้คือภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนภายในให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสุจริต
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนําไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุจริตท่ีกําหนดไว้  
  การพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีดีมีคุณภาพจะสามารถนําตัวบ่งชี้ไปใช้ได้ตรงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงนั้น 
เป็นสิ่งสําคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการศึกษาท่ีเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ควรต้องพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ครบทุกมิติของ
คุณลักษณะที่ต้องการศึกษา และมีกระบวนการพัฒนาท่ีมีความตรง ความถูกตอ้ง ซ่ึงตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนให้เป็น 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพได้นั้นข้ึนอยู่กับกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีมีระบบน่าเชื่อถือ แต่ในสภาพปัจจุบันโรงเรียน
สุจริตท่ีดําเนินการอยู่มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินโรงเรียนเท่านั้น ยังไม่พบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยเห็นความสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตควรมีภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรมจึงศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ท้ังนี้เพ่ือให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมท่ีใช้ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการเป็นโรงเรียนสุจริต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลท่ีได้ใช้เป็น        
แนวทางการวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาํเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลท่ีนํามาศึกษา 
และได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 
   2. เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบง่ชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมท่ีสร้างข้ึนโดยใช้โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 

 

  3. เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม และคู่มือการใช้ประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้      
     ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจริยธรรมจากหลักธรรมทางศาสนา ภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรมและโรงเรียนสุจริต ผู้วิจัยทําการสังเคราะได้องค์ประกอบของตัวบ่งชี้จาํนวน 6 องค์ประกอบ  
28 ตัวบ่งชี้ และนําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา พิจารณาความครอบคลมุและความ
ถูกต้องโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผลการพิจารณาได้องคป์ระกอบ 7 องค์ประกอบ  
22 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทําการส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน   
25 คนพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ซ่ึงประกอบด้วยผู้สอนในด้านภาวะผู้นําและผู้บริหาร
ในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาและศึกษานิเทศก์
ผู้เก่ียวข้องในโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ มัธยฐานและพิสัยควอไทล์  
  ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมฯ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดล (Model Validation) ด้วยวิธีการตรวจสอบ
ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ระหว่างโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนสุจริตท่ีเข้าโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบ จํานวน 7,898 คน จาก 225 โรงเรียน      
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสุจริตท่ีเข้าโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบจํานวน 440 คน จากการ
ประมาณค่าโดยใช้ตารางของ Yamane แต่เนื่องจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติขั้นสูงจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมี
จํานวนมากโดยใช้ 10-20 เท่าของตัวแปร (Wiratchai, N., 1999, p.54) ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
600 คน เพ่ือให้มีจํานวนเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling)   
      เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม 105 ข้อ ค่าอํานาจจําแนกมีค่าระหว่าง 0.879-0.956  ค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) เท่ากับ 0.9132  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิ
จริยธรรมฯ โดยใช้โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความตรงจาก
ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง โดยพิจารณาค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (GFI) ดัชนีความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ 
(RMR) 
    ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดและคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ การกําหนด
เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตผู้วิจัยใช้การศึกษาค่าเกณฑ์ปกติ 
(Norms) โดยวิธีการใช้กลุ่มคนเป็นมาตรฐาน (Normative Model) เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา แปลง
คะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานแบบอาศัยพ้ืนท่ีใต้โค้งปกติ (Area Conversion) โดยใช้คะแนนทีปกติ  
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ดีท้ังในและนอกสถานศึกษา พฤติกรรมผู้นําเชิงจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพของครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Chaichompu, S., 2014, p.1) 
   จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) กล่าวถึงการท่ีจะส่งเสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดอ้นุมัติให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษาดําเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต เพ่ือวางรากฐานการ
ปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตย์สุจริตซ่ึงเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน จัดทําโครงการภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต  
และได้กําหนดวิสัยทัศน์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2       
(พ.ศ. 2556-2560) ว่าสังคมไทย มีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล (Bureau of Educational Innovation Development, 2015, p. 3) 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้นโดยกําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ท่ีจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตอบสนองการป้องกันทุจริต ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนสุจริตนอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตจะ
ขาดไม่ได้คือภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนภายในให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสุจริต
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนําไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุจริตท่ีกําหนดไว้  
  การพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีดีมีคุณภาพจะสามารถนําตัวบ่งชี้ไปใช้ได้ตรงตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงนั้น 
เป็นสิ่งสําคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการศึกษาท่ีเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ควรต้องพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ครบทุกมิติของ
คุณลักษณะที่ต้องการศึกษา และมีกระบวนการพัฒนาท่ีมีความตรง ความถูกต้อง ซ่ึงตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนให้เป็น 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพได้นั้นข้ึนอยู่กับกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีมีระบบน่าเชื่อถือ แต่ในสภาพปัจจุบันโรงเรียน
สุจริตท่ีดําเนินการอยู่มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินโรงเรียนเท่านั้น ยังไม่พบตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยเห็นความสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตควรมีภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรมจึงศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ท้ังนี้เพ่ือให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมท่ีใช้ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการเป็นโรงเรียนสุจริต ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้ใช้เป็น        
แนวทางการวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาํเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลท่ีนํามาศึกษา 
และได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 
   2. เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบง่ชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมท่ีสร้างข้ึนโดยใช้โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 

 

  3. เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม และคู่มือการใช้ประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี      
     ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับจริยธรรมและจริยธรรมจากหลักธรรมทางศาสนา ภาวะ
ผู้นําเชิงจริยธรรมและโรงเรียนสุจริต ผู้วิจัยทําการสังเคราะได้องค์ประกอบของตัวบ่งชี้จาํนวน 6 องค์ประกอบ  
28 ตัวบ่งชี้ และนําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา พิจารณาความครอบคลมุและความ
ถูกต้องโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผลการพิจารณาได้องคป์ระกอบ 7 องค์ประกอบ  
22 ตัวบ่งชี้ ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทําการส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน   
25 คนพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ซ่ึงประกอบด้วยผู้สอนในด้านภาวะผู้นําและผู้บริหาร
ในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาและศึกษานิเทศก์
ผู้เกี่ยวข้องในโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ มัธยฐานและพิสัยควอไทล์  
  ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมฯ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดล (Model Validation) ด้วยวิธีการตรวจสอบ
ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ระหว่างโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ กับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL ประชากร ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูโรงเรียนสุจริตท่ีเข้าโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบ จํานวน 7,898 คน จาก 225 โรงเรียน      
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสุจริตท่ีเข้าโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบจํานวน 440 คน จากการ
ประมาณค่าโดยใช้ตารางของ Yamane แต่เนื่องจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติขั้นสูงจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมี
จํานวนมากโดยใช้ 10-20 เท่าของตัวแปร (Wiratchai, N., 1999, p.54) ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
600 คน เพ่ือให้มีจํานวนเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling)   
      เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวม 105 ข้อ ค่าอํานาจจําแนกมีค่าระหว่าง 0.879-0.956  ค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) เท่ากับ 0.9132  
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิ
จริยธรรมฯ โดยใช้โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบความตรงจาก
ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง โดยพิจารณาค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (GFI) ดัชนีความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ 
(RMR) 
    ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดและคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ การกําหนด
เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตผู้วิจัยใช้การศึกษาค่าเกณฑ์ปกติ 
(Norms) โดยวิธีการใช้กลุ่มคนเป็นมาตรฐาน (Normative Model) เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา แปลง
คะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานแบบอาศัยพ้ืนท่ีใต้โค้งปกติ (Area Conversion) โดยใช้คะแนนทีปกติ  
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(Normalized T Score) และเลือกชนิดของเกณฑ์ปกติตามลักษณะการใช้สถิติการเปรียบเทียบ คือ เกณฑ์ปกติ
คะแนนที (T-Score Norms) และเลือกใช้คะแนนมาตรฐาน T ปกติ (Normalized T-Score) มาใช้ในการสร้าง
เกณฑ์ และพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือและเกณฑ์โดยการประชุมปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน      
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ครู ผู้สอนและศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต  
 

สรุปผลการวิจัย 
   1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต   
   1.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีองค์ประกอบจํานวน 7 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
จํานวน 22 ตัวบ่งชี้   
   1.2 ผลจากการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมฯ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.78-1.00 ค่ามัธยฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 4.81-
5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.22    
  2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  
   2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล (Model Validation) พบว่า ตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมฯ ท้ัง 22 ตัวบ่งชี้ โดยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 20 การให้อิสระในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวกทุกค่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .511-.878 ค่าสถิติทดสอบ KMO 
มีค่าเท่ากับ 0.956 และค่า Bartlett’s Test มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าข้อมูลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมฯ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ  และเม่ือพิจารณาจากค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่าโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ 
ภายหลังการปรับแก้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯท้ัง 7 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.81-0.99 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ 
แสดงให้เห็นว่าท้ัง 7 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด คือ ด้านความมีวินัยและความเที่ยงธรรม (b=0.97) รองลงมาคือ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
(b=0.98) และที่มีค่าน้ําหนักตํ่าสุด (b=0.81) คือด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและด้านจิตสาธารณะ ท้ัง 7 
องค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.85, 0.87, 0.99, 0.97, 0.65, 0.66 และ 0.86  
   2.2 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้พบว่า 1) ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา ความคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และความฉลาดทางอารมณ์ 2) ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  
มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจ 3) ด้านความมี
วินัยและความเที่ยงธรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความเที่ยงธรรม 4) ด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประพฤติตรงต่อความเป็นจริง ความยึดม่ันในศักดิ์ศรีและเกียรติยศและ
ความจงรักภักดี 5) ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความพอประมาณ ความขยันและ
ประหยัดและการมีภูมิคุ้มกัน 6) ด้านจิตสาธารณะ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ จิตบริการ การประสานประโยชน์และการ
เสียสละ 7) ด้านการสร้างสรรค์ทีมงาน  มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสื่อสารท่ีชัดเจน การรับฟังความต้องการของ
ทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและการพัฒนาทีมงาน 

 

 

  3. ผลการพัฒนาเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรม และคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
   3.1 เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ เป็นดังนี้ 1) คะแนนรวม < 93.1 คะแนน หมายถึง     
มีระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมตํ่ากว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ัวไป 2) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 93.1-
108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมอยู่ในระดับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ัวไป    
3) คะแนนรวม >108.9  คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สุจริตท่ัวไป 
   3.2 ผลการประเมินคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต
พบว่า คู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด และมีความเหมาะสมมาก คือความชัดเจนในภาษาที่ใช้ในคู่มือ และความชัดเจนของเนื้อหาท่ี
นําเสนอในคู่มือ ความชัดเจนของบทนํา ความเหมาะสมของการกําหนดเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นํา การจัดรูปแบบ
การพิมพ์น่าสนใจและสวยงาม และการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ี ผู้วิจัย
ได้นําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้  
   1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต พบว่า
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของสังคมไทยในยุคท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นําทางการศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน แต่ละองค์ประกอบมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได้ดังนี้  
   องค์ประกอบด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์คิดแก้ปัญหาท่ีชับช้อนได้ และความฉลาดทางอารมณ์  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีรู้จักใช้ปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งกับบุคคล สถานท่ี เวลา 
และอื่นๆ ซ่ึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองในทุกๆสถานการณ์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับคุณลักษณะข้อท่ี 1 ของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะกระบวนการ
คิดและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการโรงเรียนสุจริตท่ีจะให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
มีทักษะกระบวนการคิดเพราะการท่ีนักเรียนจะมีทักษะกระบวนการคิดได้นั้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครแูละบุคลากรที่เก่ียวข้องควรต้องมีทักษะกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
MAS (Management Advisory Service) โดยโมเบรย์ (Mowbray, D., 2009) ท่ีสรุปว่าผู้นําจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา (Intellectually flexible) เม่ืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ และต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotionally intelligent) อีกด้วย 
     องค์ประกอบด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความสามารถในการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการตัดสินใจ และการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจที่เป็นเช่นนี้เพราะในการบริหารจัดการ
องค์กรของผู้บริหาร ผู้นําองค์กรควรจะต้องไม่ลุแก่อํานาจในการบริหารต้องใช้เหตุผลท่ีถูกต้องเป็นไปตามธรรม
ของผู้ปกครอง (ทศพิธราชธรรม) ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจตามความโกรธ จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยความและ
กระทําการต่างๆผิดพลาด เสียธรรม ผู้นําต้องวินิจฉัยความและกระทําการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นกลาง เป็นตัว
ของตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดในองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ  



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561         ISSN 2408 - 0845
27

 

 

(Normalized T Score) และเลือกชนิดของเกณฑ์ปกติตามลักษณะการใช้สถิติการเปรียบเทียบ คือ เกณฑ์ปกติ
คะแนนที (T-Score Norms) และเลือกใช้คะแนนมาตรฐาน T ปกติ (Normalized T-Score) มาใช้ในการสร้าง
เกณฑ์ และพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือและเกณฑ์โดยการประชุมปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 12 คน      
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา ครู ผู้สอนและศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต  
 

สรุปผลการวิจัย 
   1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต   
   1.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีองค์ประกอบจํานวน 7 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
จํานวน 22 ตัวบ่งชี้   
   1.2 ผลจากการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมฯ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.78-1.00 ค่ามัธยฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 4.81-
5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50-1.22    
  2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  
   2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล (Model Validation) พบว่า ตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ ท้ัง 22 ตัวบ่งชี้ โดยทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 20 การให้อิสระในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวกทุกค่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .511-.878 ค่าสถิติทดสอบ KMO 
มีค่าเท่ากับ 0.956 และค่า Bartlett’s Test มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าข้อมูลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมฯ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ  และเม่ือพิจารณาจากค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่าโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ 
ภายหลังการปรับแก้มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯท้ัง 7 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.81-0.99 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ 
แสดงให้เห็นว่าท้ัง 7 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ มีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยมีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบสูงสุด คือ ด้านความมีวินัยและความเที่ยงธรรม (b=0.97) รองลงมาคือ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
(b=0.98) และที่มีค่านํ้าหนักต่ําสุด (b=0.81) คือด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและด้านจิตสาธารณะ ท้ัง 7 
องค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.85, 0.87, 0.99, 0.97, 0.65, 0.66 และ 0.86  
   2.2 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้พบว่า 1) ด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา ความคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และความฉลาดทางอารมณ์ 2) ด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  
มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจ 3) ด้านความมี
วินัยและความเที่ยงธรรม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความเที่ยงธรรม 4) ด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประพฤติตรงต่อความเป็นจริง ความยึดม่ันในศักด์ิศรีและเกียรติยศและ
ความจงรักภักดี 5) ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความพอประมาณ ความขยันและ
ประหยัดและการมีภูมิคุ้มกัน 6) ด้านจิตสาธารณะ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ จิตบริการ การประสานประโยชน์และการ
เสียสละ 7) ด้านการสร้างสรรค์ทีมงาน  มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสื่อสารท่ีชัดเจน การรับฟังความต้องการของ
ทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและการพัฒนาทีมงาน 

 

 

  3. ผลการพัฒนาเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม และคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต 
   3.1 เกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมฯ เป็นดังนี้ 1) คะแนนรวม < 93.1 คะแนน หมายถึง     
มีระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมตํ่ากว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ัวไป 2) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 93.1-
108.9 คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมอยู่ในระดับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ัวไป    
3) คะแนนรวม >108.9  คะแนน หมายถึง มีระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สุจริตท่ัวไป 
   3.2 ผลการประเมินคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต
พบว่า คู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด และมีความเหมาะสมมาก คือความชัดเจนในภาษาที่ใช้ในคู่มือ และความชัดเจนของเนื้อหาท่ี
นําเสนอในคู่มือ ความชัดเจนของบทนํา ความเหมาะสมของการกําหนดเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นํา การจัดรูปแบบ
การพิมพ์น่าสนใจและสวยงาม และการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตท่ี ผู้วิจัย
ได้นําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้  
   1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชงิจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต พบว่า
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของสังคมไทยในยุคท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นําทางการศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน แต่ละองค์ประกอบมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได้ดังนี้  
   องค์ประกอบด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความยืดหยุ่นทาง
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์คิดแก้ปัญหาท่ีชับช้อนได้ และความฉลาดทางอารมณ์  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีรู้จักใช้ปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งกับบุคคล สถานท่ี เวลา 
และอื่นๆ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีเรียกว่าความยืดหยุ่นทางปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองในทุกๆสถานการณ์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับคุณลักษณะข้อท่ี 1 ของโรงเรียนสุจริตคือ ทักษะกระบวนการ
คิดและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการโรงเรียนสุจริตท่ีจะให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
มีทักษะกระบวนการคิดเพราะการท่ีนักเรียนจะมีทักษะกระบวนการคิดได้น้ัน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครแูละบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรต้องมีทักษะกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
MAS (Management Advisory Service) โดยโมเบรย์ (Mowbray, D., 2009) ท่ีสรุปว่าผู้นําจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา (Intellectually flexible) เม่ืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ และต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotionally intelligent) อีกด้วย 
     องค์ประกอบด้านการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความสามารถในการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการตัดสินใจ และการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในการบริหารจัดการ
องค์กรของผู้บริหาร ผู้นําองค์กรควรจะต้องไม่ลุแก่อํานาจในการบริหารต้องใช้เหตุผลท่ีถูกต้องเป็นไปตามธรรม
ของผู้ปกครอง (ทศพิธราชธรรม) ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจตามความโกรธ จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยความและ
กระทําการต่างๆผิดพลาด เสียธรรม ผู้นําต้องวินิจฉัยความและกระทําการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นกลาง เป็นตัว
ของตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดในองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ  
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(Keller, R.T., 2006) ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมว่ามีองค์ประกอบที่สําคัญคือการยอมรับความคลุมเครือ
และความไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและยอมรับผลทางด้านลบท่ีเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 
   องค์ประกอบด้านความมีวินัยและความเที่ยงธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้คือความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความยุติธรรม ตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 2 ของโรงเรียนสุจริตคือความมีวินัย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีการกําหนดนโยบายให้สถานศึกษา สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจการมี 
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน (OBEC, 2016, p.12) ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น ค้นหาวิธีการที่จะพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยู่นั้นให้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ MAS (Mowbray, D., 2009) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู้นําเชิง
จรยิธรรมว่าผู้บริหารต้องมีความเคารพในกฎและระเบียบให้กับตนเองและผู้อ่ืน เพราะความเป็นผู้มีวินัยคือการ
เป็นผู้มีหลักการ ไม่ลําเอียงหรืออคติ มีความเป็นธรรม มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ทําทุก
อย่างด้วยความแน่วแน่ มีทิศทาง การสั่งงานที่ชัดเจน 
  องค์ประกอบด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือความประพฤติตรงต่อความเป็นจริง  
ความยึดม่ันในศักด์ิศรีและเกียรติยศและความจงรักภักดี ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 3 ของโรงเรียนสุจริตคือ 
ซ่ือสัตย์สุจริต ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบที่สําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายาม
รณรงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน สําหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) ซ่ึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล องค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะป้องกันปราบปรามการทจุริตได้คือ ความซ่ือสัตย์สุจริตของ
คนในชาติ และสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยของ (Northouse, P.G., 2013, p.301) ที่พบว่า 
ผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือการยืนหยัดในความซ่ือสัตย์ 
(Manifest Honesty) ผู้นําจะต้องดํารงด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่แสดงความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่คอร์รัปชันและ
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
    องค์ประกอบด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความพอประมาณ ขยัน 
ประหยัดและการมีภูมิคุ้มกัน ความพอเพียงนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้นํามา
กําหนดเป็นคุณลักษณะข้อท่ี 3 ของโรงเรียนสุจริตคืออยู่อย่างพอเพียง โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สพฐ.จะมุ่ง 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพยีง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนอง 
การป้องกันทุจริต และสอดคล้องกับทฤษฎี รูปแบบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของโมเบรย์ (Mowbray, D., 2009) 
ท่ีผู้นําเชิงจริยธรรมต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสมถะ นอบน้อมถ่อมตน มีความเรียบง่ายซ่ึงเป็นคุณลักษณะ
ของความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงรวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการประมาณตนให้อยู่ในความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ขยันและประหยัด เป็นการ
สร้างหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนหาเกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตและท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือรัฐให้ความสําคัญในด้านการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตอีกด้วย (NACC, 2014, p.65) 

 

 

    องค์ประกอบด้านจิตสาธารณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ จิตบริการ การประสานประโยชน์และการ
เสียสละซ่ึงตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 4 ของโรงเรียนสุจริต คือจิตสาธารณะ การมีจิตบริการ จิตสาธารณะหรือจิต
อาสาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีและงานวิจัยของ (Northouse, 
P.G., 2013, p.301) และ (Grace, 2014) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้ท่ีต้องการจะเป็นผู้นําจะต้องสร้าง
หรือพัฒนาค่านิยมหลัก (Values) พัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) และรับฟังความต้องการหรือเสียงสะท้อน (Voice) 
ของบุคลากร และนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนท่ีจะกําหนดกรอบในการปฏิบัติในการให้ บริการซ่ึงเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่งในการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) และ รัฐบาล
ให้ความสําคัญในด้าน“พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ” โดยใช้วิธีการส่งเสริมให้เกิดกระแสการพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ (NACC, 2014, p.63)  
  องค์ประกอบด้านการสร้างสรรคที์มงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การส่ือสารท่ีชัดเจน การรับฟังความ
ต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน และการพัฒนาทีมงาน 
การสร้างสรรค์ทีมงานเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัย
ของ (Northouse, P.G., 2013, p.301) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการสร้างสรรค์ความเป็นทีมงาน (Build Community) ผู้นําต้องพยายามหาโอกาส
สร้างสรรค์การทาํงานร่วมกับทีมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการตกลงหรือกําหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วกระ
ทํางานนั้นให้สําเร็จด้วยกันการสื่อสารท่ีชัดเจนและมีคุณภาพกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิผล (Communicates 
Effectively) เป็นคุณลักษณะ (Attributes) และอุปนิสัย (Traits) ท่ีสําคัญประการหน่ึงของผู้มีภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรม การให้บริการ การติดต่อ สื่อสารท่ีชัดเจนท้ังการพูดและการเขียนรวมท้ังการใช้ภาษากาย (Use Body 
language) ซ่ึงเป็นการสื่อสารท่ีดีอีกทางหนึ่ง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้นําเชิงจริยธรรมต้องมีคุณลักษณะที่เก่ียวกับการ
สื่อสารท่ีกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวจิัยของ Thongkamhaeng, K. (2012) ท่ี
กล่าวถึงจริยธรรมด้านการสื่อสารว่าเป็นการท่ีผู้นํามีการยอม รับข้อผิดพลาด ไม่มีนิสัยเห็นแก่ตัว มีความยุติธรรม
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีตรรกและมีวาทศิลป์ในการเจรจาความ มีความสุขุม อดทน ถ่อมตน ให้ความเท่ียงธรรมต่อ
ทุกฝ่ายโอบอ้อมอารี มีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ เคารพบุคคลอื่นไม่ตัดสินคนท่ีหน้าตาและสํานึกในบุญคุณของ
ผู้อ่ืนซ่ึงคุณลักษณะเหล่านี้จะทําให้การประสานติดต่อ การสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ 
    2. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  
   เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับท่ีสอง (Confirmatory Factor Analysis Second-order) คือ โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ
122.32 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 126 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.979 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 2.00 เม่ือ
พิจารณาค่า ไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square) มีคา่เท่ากับ 0.97 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 2.0  ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 
0.00269 และค่าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่า
ต่ํามากใกลศู้นย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์น่ันคือข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
เหมาะสมพอดีกับโมเดลโครงสร้างของผู้วิจัย สอดคล้องกับคํากล่าวของ (Wiratchai, N., 1999, p.253) ท่ีกล่าว
ว่า ถ้าค่า Chi-Square มีค่าตํ่ามาก ย่ิงมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
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(Keller, R.T., 2006) ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมว่ามีองค์ประกอบท่ีสําคัญคือการยอมรับความคลุมเครือ
และความไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและยอมรับผลทางด้านลบท่ีเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 
   องค์ประกอบด้านความมีวินัยและความเที่ยงธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้คือความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความยุติธรรม ตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 2 ของโรงเรียนสุจริตคือความมีวินัย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีการกําหนดนโยบายให้สถานศึกษา สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจการมี 
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน (OBEC, 2016, p.12) ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น ค้นหาวิธีการที่จะพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้ดีขึ้น 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ MAS (Mowbray, D., 2009) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู้นําเชิง
จรยิธรรมว่าผู้บริหารต้องมีความเคารพในกฎและระเบียบให้กับตนเองและผู้อ่ืน เพราะความเป็นผู้มีวินัยคือการ
เป็นผู้มีหลักการ ไม่ลําเอียงหรืออคติ มีความเป็นธรรม มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ทําทุก
อย่างด้วยความแน่วแน่ มีทิศทาง การสั่งงานที่ชัดเจน 
  องค์ประกอบด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือความประพฤติตรงต่อความเป็นจริง  
ความยึดม่ันในศักดิ์ศรีและเกียรติยศและความจงรักภักดี ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 3 ของโรงเรียนสุจริตคือ 
ซ่ือสัตย์สุจริต ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายาม
รณรงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน สําหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) ซ่ึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล องค์ประกอบที่สําคัญท่ีจะป้องกันปราบปรามการทจุริตได้คือ ความซ่ือสัตย์สุจริตของ
คนในชาติ และสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยของ (Northouse, P.G., 2013, p.301) ที่พบว่า 
ผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือการยืนหยัดในความซ่ือสัตย์ 
(Manifest Honesty) ผู้นําจะต้องดํารงด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่แสดงความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่คอร์รัปชันและ
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
    องค์ประกอบด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ ความพอประมาณ ขยัน 
ประหยัดและการมีภูมิคุ้มกัน ความพอเพียงนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้นํามา
กําหนดเป็นคุณลักษณะข้อท่ี 3 ของโรงเรียนสุจริตคืออยู่อย่างพอเพียง โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สพฐ.จะมุ่ง 
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพยีง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนอง 
การป้องกันทุจริต และสอดคล้องกับทฤษฎี รูปแบบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของโมเบรย์ (Mowbray, D., 2009) 
ท่ีผู้นําเชิงจริยธรรมต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสมถะ นอบน้อมถ่อมตน มีความเรียบง่ายซ่ึงเป็นคุณลักษณะ
ของความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงรวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการประมาณตนให้อยู่ในความพอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ ขยันและประหยัด เป็นการ
สร้างหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนหาเกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตและท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือรัฐให้ความสําคัญในด้านการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตอีกด้วย (NACC, 2014, p.65) 

 

 

    องค์ประกอบด้านจิตสาธารณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ จิตบริการ การประสานประโยชน์และการ
เสียสละซ่ึงตรงกับคุณลักษณะข้อท่ี 4 ของโรงเรียนสุจริต คือจิตสาธารณะ การมีจิตบริการ จิตสาธารณะหรือจิต
อาสาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีและงานวิจัยของ (Northouse, 
P.G., 2013, p.301) และ (Grace, 2014) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้ท่ีต้องการจะเป็นผู้นําจะต้องสร้าง
หรือพัฒนาค่านิยมหลัก (Values) พัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) และรับฟังความต้องการหรือเสียงสะท้อน (Voice) 
ของบุคลากร และนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนท่ีจะกําหนดกรอบในการปฏิบัติในการให้ บริการซ่ึงเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่งในการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) และ รัฐบาล
ให้ความสําคัญในด้าน“พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ” โดยใช้วิธีการส่งเสริมให้เกิดกระแสการพัฒนาจติสํานึก
สาธารณะ (NACC, 2014, p.63)  
  องค์ประกอบด้านการสร้างสรรคที์มงาน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ การส่ือสารท่ีชัดเจน การรับฟังความ
ต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน และการพัฒนาทีมงาน 
การสร้างสรรค์ทีมงานเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัย
ของ (Northouse, P.G., 2013, p.301) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการสร้างสรรค์ความเป็นทีมงาน (Build Community) ผู้นําต้องพยายามหาโอกาส
สร้างสรรค์การทาํงานร่วมกับทีมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการตกลงหรือกําหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วกระ
ทํางานนั้นให้สําเร็จด้วยกันการสื่อสารท่ีชัดเจนและมีคุณภาพกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิผล (Communicates 
Effectively) เป็นคุณลักษณะ (Attributes) และอุปนิสัย (Traits) ท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู้มีภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรม การให้บริการ การติดต่อ สื่อสารท่ีชัดเจนท้ังการพูดและการเขียนรวมท้ังการใช้ภาษากาย (Use Body 
language) ซ่ึงเป็นการสื่อสารท่ีดีอีกทางหนึ่ง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้นําเชิงจริยธรรมต้องมีคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารท่ีกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวจิัยของ Thongkamhaeng, K. (2012) ท่ี
กล่าวถึงจริยธรรมด้านการสื่อสารว่าเป็นการท่ีผู้นํามีการยอม รับข้อผิดพลาด ไม่มีนิสัยเห็นแก่ตัว มีความยุติธรรม
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีตรรกและมีวาทศิลป์ในการเจรจาความ มีความสุขุม อดทน ถ่อมตน ให้ความเท่ียงธรรมต่อ
ทุกฝ่ายโอบอ้อมอารี มีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ เคารพบุคคลอื่นไม่ตัดสินคนท่ีหน้าตาและสํานึกในบุญคุณของ
ผู้อ่ืนซ่ึงคุณลักษณะเหล่านี้จะทําให้การประสานติดต่อ การสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ 
    2. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  
   เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับท่ีสอง (Confirmatory Factor Analysis Second-order) คือ โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ
122.32 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 126 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.979 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 2.00 เม่ือ
พิจารณาค่า ไคสแควร์สัมพัทธ์ (Relative chi-square) มีค่าเท่ากับ 0.97 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 2.0  ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.958 ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 
0.00269 และค่าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่า
ต่ํามากใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์น่ันคือข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
เหมาะสมพอดีกับโมเดลโครงสร้างของผู้วิจัย สอดคล้องกับคํากล่าวของ (Wiratchai, N., 1999, p.253) ท่ีกล่าว
ว่า ถ้าค่า Chi-Square มีค่าตํ่ามาก ย่ิงมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ นั่นคือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทดสอบได้ว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต มี 7 องค์ประกอบ และองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบ  
ท่ี 3 ความมีวินัยและความเที่ยงธรรม 
    3. การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม และคู่มือการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต  
   ในการกําหนดเกณฑ์ในการตัดสิน ผู้วิจัยได้เลือกชนิดของเกณฑ์ปกติตามลกัษณะการใช้สถิติ 
การเปรียบเทียบ คือ เกณฑ์ปกติคะแนนที (T-Score Norms) และแบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยการหาพิสัยของคะแนน
มาตรฐาน T- ปกติสูงสุดและคะแนนมาตรฐาน T- ปกติต่ําสุด แล้วแบ่งพิสัยเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมตํ่ากว่าระดับผู้นําท่ัวไป ระดับภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับผู้นําท่ัวไป และระดับภาวะผู้นํา 
เชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูงกว่าผู้นําท่ัวไปและได้เทียบคะแนนมาตรฐานกลับเป็นช่วงคะแนนดิบเพ่ีอให้เกิด 
ความสะดวกในการแปลความหมายจากการประเมินภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สุจริตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถนําองค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
เชิงจริยธรรม 7 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รวม 22 ตัวบ่งชี้ ไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด ซ่ึงจัดกิจกรรมด้านการประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถนําองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และใช้เกณฑ์ท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการประเมินและการตัดสินกิจกรรม และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการอบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม หรือระบบการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรม  
  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสุจริต 
  3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น พฤติกรรมด้านความมีวินัย ความเท่ียง
ธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ท้ังนี้เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล และตอบรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด ซ่ึงจัดกิจกรรมด้านการประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถนําองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และใช้เกณฑ์ท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการประเมินและการตัดสินกิจกรรม และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการอบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม หรือระบบการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม  
  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสุจริต 
  3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น พฤติกรรมด้านความมีวินัย ความเที่ยง
ธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต ท้ังนี้เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล และตอบรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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