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 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) ศึกษาความเหมาะสม
ของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั 
องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี โดยระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ฎ
อตัราส่วนระหวา่งหน่วยตวัอยา่งต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์จ านวน 37 พารามิเตอร์ 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 740 คน จากประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 30,719 คน เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 
5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.874 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิ
สเรล ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยั คือ (1) ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมไดรั้บการคดัสรรไว้
ในโมเดลทุกตวั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือ
ต ่ากวา่ 20% (2) โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) 
เท่ากบั 13.07 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 12 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (p-value) เท่ากบั 0.36417 ค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคล้อง (GFI) เท่ากบั 1.00 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 
0.012 และ (3) องคป์ระกอบหลกัทุกตวัมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่เกณฑ์ 0.70 องคป์ระกอบ
ยอ่ยและตวับ่งช้ีทุกตวัมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่เกณฑ ์0.30 
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 This research aims to develop a structural relationship model of indicators of moral 
leadership for administrators in basic education schools. The purposes were as follows 1) to study 
the appropriateness of indicators for selection in the model, 2) to test the congruence of the model 
developed from theory and research with empirical data, and 3) to investigate the factor loading of 
major factors, sub-factors, and indicators. Using the descriptive research methodology. The sample 
size was determined by using the ratio rule between the unit of sample and the amount of parameter 
20:1.  From 37 parameters got 740 samples from the 30,719 school principals.  Collecting data from 
the samples selected by Multi-stage Random Sampling by using the 5 level rating scale 
questionnaire with reliability coefficient 0.8740. Data were analyzed by using descriptive statistic, 
and inferential statistic by statistical program and LISREL Program. Research results were based 
on the research hypotheses that (1) All indicators were appropriate to be selected in the model, as 
the mean was equal to or higher than 3.00 and had a distribution coefficient equal to or less than 
20%. (2) The model was congruent with the empirical data very well. Considering the Chi-Square 
Statistics (2) was 13.07, the degrees of freedom (df) was 12, the statistically significant (p-value) 
was 0.36417, the Goodness of Fit Index (GFI) was 1.00 and Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
was 0.970 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.012; and (3) All 
major factors had a factor loading value higher than 0.70, all sub-factors, and all indicators had a 
factor loading value higher than 0.30 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 สถานการณ์โลกก าลังประสบกับปัญหาทางสังคม เน่ืองจากคนในชาติห่างเหินจาก
ศีลธรรม คนท่ีมีการศึกษาแทนท่ีจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมกลบัมีความเห็นแก่ตวัมากข้ึนเป็น
ส่วนใหญ่ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั ท่ีนบัวนัจะทวี
ความรุนแรงและรวดเร็วข้ึนเร่ือยๆ ผูค้นส่วนใหญ่ต่างมองหาผูน้ าท่ีสามารถพาองคก์ารสู่ความส าเร็จ 
ผูน้  าท่ีมีความมั่นใจในตนเอง ผูน้ าท่ีรอบรู้ในเชิงการบริหาร โดยมกัจะลืมเลือนเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัไป และในการจะเป็นผูน้ าให้ประสบความส าเร็จโดยเป็น
ยอดของผูน้ านั้น จะต้องใช้คุณธรรมจริยธรรมประกอบกับความรู้ความสามารถ เพราะการมี
คุณธรรมจริยธรรมจะหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผูมี้สุขภาพกาย สุขภาพใจและสติปัญญาท่ีดีมี
ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ท่ีดี กวา้งไกลสามารถปกครองบริหารจดัการองค์การให้ถึงความส าเร็จ 
บรรลุผลดีและมีประสิทธิภาพสูง (พระราชญาณวสิิฐ, 2548) 
 Greenfield (1991) และ  Draft (2001) ได้ก ล่าวไว้ว่า  ผู ้บ ริหารไม่อาจปฏิ เสธความ
รับผิดชอบต่อปัญหาดา้นคุณธรรมของสังคมของนกัเรียน และต่อวิชาชีพครู โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึน
บางคร้ังแมย้ากท่ีจะช้ีชดัไดว้า่อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรและอะไรท่ีไม่ควรประพฤติปฏิบติัในแง่
ของศีลธรรมก็ตาม และยงัระบุอีกวา่สังคมมีความคาดหวงัดา้นคุณธรรมจากผูบ้ริหาร เช่น โรงเรียน
ตอ้งเป็นสถาบนัแห่งคุณธรรม (Moral Institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของสังคม (Social Norm) 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นตน้แบบดา้นคุณธรรม (Moral Agent) การตดัสินใจเร่ืองใดๆ ของผูบ้ริหารตอ้งอยู่
บนเหตุผลค่านิยมทางคุณธรรม (Moral Value) เป็นหลักมากกว่าหลักการอ่ืนใด เช่นเดียวกับ 
Moorhouse (2002) ได้เสนอแนวคิดการบริหารโรงเรียนจะต้องยึดหลักการทุ่มเทเพื่อให้เกิด
บรรยากาศให้นกัเรียนไดเ้จริญงอกงาม ไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความสุขความประพฤติของ
ผูบ้ริหาร จึงตอ้งแสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรม การแสดงออกเชิงคุณธรรมของผูน้ านอกจาก
สามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้  ายงัตอ้งท าใหน้โยบายต่างๆ และ
โครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น สังคมปัจจุบนัคนส่วนใหญ่
ตอ้งการเป็นผูช้นะบนความพ่ายแพข้องคนอ่ืน จึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบและใชก้ลยุทธ์สกปรกไร้
จริยธรรมเพียงเพื่อชัยชนะของตน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งท าให้นโยบายและการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของครูและนกัเรียนมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบ
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ผูอ่ื้น เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั ยึดความส าคญัของการท างานแบบทีมมากกว่าท า
รายบุคคล ใช้กลยุทธ์การแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบชนะ/ชนะมากกว่าชนะ/แพ ้รวมทั้งการสร้าง
ค่านิยมใหเ้กิดการเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยสรุปจะเห็นวา่ผูบ้ริหาร
จึงไม่เพียงเป็นผูน้ าการประพฤติปฏิบติัทางจริยธรรมเฉพาะตนเท่านั้น แต่มีหนา้ท่ีส าคญัยิง่คือ “การ
สร้างโรงเรียนให้เป็นสถาบนัแห่งคุณธรรมจริยธรรม (Ethical Institution)” อีกดว้ย National Policy 
Board for Educational Administration (2004) ได้ เสนอเกณฑ์ในการพิ จารณาภาวะผู ้น า ท่ี มี
ประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ซ่ึงผูบ้ริหาร
นั้นควรมีการปฏิบติัตามคุณธรรม ปฏิบติัอยา่งยุติธรรม และปฏิบติัตามจริยธรรม และในฐานะเป็น
ผูน้ า ผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในการใช้อ านาจหน้าท่ีของตนอย่างมีจริยธรรม การแสดง
ทศันะก็ดีหรือการตดัสินใจต่างๆ ของผูบ้ริหารก็ดี จะตอ้งท าให้ทุกคนเห็นว่าตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ความมีเหตุผลของจริยธรรม ส่ิงท่ีผูน้  าคิด พูดและท าลว้นตอ้งสอดคลอ้งกนั ทุกคนจึงเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติัตาม การใชอ้ านาจการท าโทษ (Coercive Power) พึงหลีกเล่ียงให้มากท่ีสุดและเป็นทางเลือก
สุดทา้ยเม่ือหมดวิธีอ่ืนแล้ว เพราะมีผลเสียมากกว่าและไม่น าไปสู่การสร้างวินัยตนเองหรือการ
เคารพตนเองของผูน้ั้นแต่อยา่งใด 
 Fullan (2003), Pijianowski (2007) และ Paul (2013) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ตอ้งเร่ิมจากตวัผูน้ าท่ีมีคุณธรรม (Moral Leadership Begins with Moral Leaders) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล 
ตอ้งไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ดา้นคุณธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่สอนคนอ่ืนดว้ยค าพูด แต่ส าคญัสุดก็คือ 
การประพฤตปฏิบติัให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูมี้คุณธรรมแก่คนทัว่ไป ในการเป็นผูน้ าท่ีตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของจริยธรรม ผูบ้ริหารจึงมกัพบกบัความอึดอดัใจท่ีจะตอ้งตดัสินใจทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึงท่ีเห็นวา่ดีกวา่อีกทางเลือกหน่ึงในเกณฑเ์ชิงจริยธรรม ทั้งน้ีเพราะบางคร้ังประเด็นเชิงจริยธรรม
ไม่ใช่การเลือกระหวา่งผดิหรือถูก แต่เป็นเร่ืองของอยา่งไหนท่ีเหมาะสมกวา่กนั ตวัอยา่งเช่น การใช้
งบประมาณท่ีมีจ ากดัของโรงเรียนระหว่างโครงการส่งเสริมนกัเรียนปัญญาเลิศกบัโครงการสอน
เสริมเพื่อลดการตกซ ้ าชั้น ของนกัเรียน หรือกรณีท่ีผูบ้ริหารเน้นนโยบายการให้ความอิสระแก่ครู 
(Teacher Autonomy) แต่ขณะท่ีเน้นเร่ืองผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน (Student Achievement) เป็นเร่ือง
ส าคญัดว้ย ปรากฏวา่คณะครูไดใ้ชอ้  านาจท่ีไดรั้บไปจดัท าเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของนกัเรียน
ต ่าลงเพื่อท าตวัเลขของจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึนเป็นต้น หรือผูบ้ริหารควรปกป้องครูท่ี
ท างานสอนดี แต่ล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือไม่  ผู ้บริหารควรปฏิบัติอย่างไร ถ้า
ผูบ้งัคบับญัชาของตนขอให้ช่วยสนบัสนุนให้บริษทัท่ีตอ้งการชนะการส่งนมพร้อมด่ืมให้นกัเรียน
ทั้งท่ีรู้วา่ต ่ากวา่มาตรฐาน 
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 เน่ืองจากผูน้ าเปรียบเสมือนหัวใจขององค์การ เป็นจุดรวมแห่งพลงัของผูป้ฏิบติังาน ท่ี
จะตอ้งใชภ้าวะผูน้ า ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจหลกัการบริหารและระบบขององคก์าร ภาวะหนา้ท่ี
อนัจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งของผูบ้ริหารคือ การอ านวยการให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงการ
อ านวยการเป็นการใชภ้าวะผูน้ าในการวินิจฉยัสั่งการ และจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติังานอยา่ง
เต็มความสามารถ ดงันั้น “ภาวะผูน้ า” จึงมีความส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาองค์การและการ
จดัการ ผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นผูน้ าหรือใชภ้าวะผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารท่ีดี จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากมีความสามารถ
ในการใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วจูงใจบุคลากรในการปฏิบติังาน (รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2543) 
 ภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรม (Moral Leadership) เกิดข้ึนเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่มีการ
กล่าวถึงในประเด็นของการวิจยัอย่างชดัเจนนกั เช่น การศึกษาของ Burns (1978), Gardner (1987) 
ต่อมาในระยะหลงัจึงเร่ิมมีความชดัเจนข้ึน เห็นไดจ้ากงานของ Sergiovanni (1992) ท่ีกล่าวถึงภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรม โดยใช้ค  าว่า Moral Leadership ในหนังสือท่ีจัดพิมพ์โดย Jossey-Bass (1992) 
ในช่วงต่อมา การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม เร่ิมมีการพูดถึงมากข้ึน เช่น งานเขียนของ 
Coles (2002) ท่ีน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ Moral Leadership ว่าเป็นส่ิงท่ีแตกต่างของการพฒันา
จริยธรรมซ่ึงมีผลกระทบกบัคนทุกคน น าเสนอแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม โดยมิได้กล่าวถึง
ทฤษฎีทางจิตวิทยาแต่น าเสนอในเชิงเล่าและบรรยายเก่ียวกบัชีวิตและเหตุการณ์ ผา่นบทสนทนาท่ี
สะทอ้นสาระเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ต่อมา Fullan (2003) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ The Moral 
Imperative of School Leadership ท่ีกล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน (Principal) ในการน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ เช่นเด่ียวกบั Pellicer (2003) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Caring Enough 
to Lead: How Reflective Thought Leader To Moaral Leadership ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและความเขา้ใจ
โดยยกตวัอย่างมโนทศัน์ท่ีส าคญัเก่ียวกับภาวะผูน้ า (Vital Concepts of Leadership) และน าไปสู่
แนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนโดยการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน (How a School can be 
Transform by Your Leadership) ตามแนวคิดของ Burns (1978) ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมว่า
เปรียบเสมือนการเปล่ียนสภาพ (Transformation) ทั้งผูน้  าและผูต้าม ตามกระบวนการของภาวะผูน้ า
เชิงการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ในทา้ยท่ีสุดจะน ามาซ่ึงคุณธรรมในการยกระดบั
ความประพฤติ (Conduct) และการดลใจทางจริยธรรม (Ethical Aspiration) ของผูน้ า นอกจากน้ี พล
วตัร (Dynamic) ของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะท าให้ทั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุด และ
เกิดการยอมรับ ช่ืมชม และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั Gardner (1987) กล่าวถึง
เป้าหมายของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมเก่ียวขอ้งกบัคนทั้งหมด มิใช่ส่ิงของ ผูน้ าควรเช่ือถือในคน เอา
ใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคน (Human Potential) สร้างระบบกลุ่ม (Build Community) ใชก้าร
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น าแบบประสานความร่วมมือ (Share Leadership) น าผูอ่ื้นไปสู่การยอมรับในความรับผิดชอบ 
(Lead Others to Accept Responsibility) และเร่ิมต้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองก่อนการน า ( to 
Exercise Initiative) เป้าหมายเชิงคุณธรรมทั้งหมดขา้งตน้จะประกอบข้ึนเป็นภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
(Elements of Moral Leadership) 
 Holdaway (2013) ใหท้ศันะวา่ ภาวะผูน้ าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในกรณีท่ีเป็นศิลป์ (Art) 
นั้นเป็นเพราะภาวะผูน้ าตอ้งการความเก่ียวพนัอยูต่ลอดเวลา ตอ้งการเปล่ียนแปลงและตอ้งการการ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม (Integrity) เช่นเดียวกับ Jenkin (2013) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางการเป็นผูน้ าท่ีดีส าหรับสถานศึกษา ตอ้งมีคุณธรรม (Morality) น่าเช่ือถือ 
(Trustworthiness) มีพนัธะกบัส่ิงท่ีพูด ท าให้เป็นจริง และมีความซ่ือสัตย์ (Honesty) เช่นเดียวกับ 
Daum (2013) ได้ให้ขอ้เสนอแนะลกัษณะพิเศษ 10 ประการส าหรับทั้งผูน้  าและผูต้าม ดงัน้ีคือ 1) 
ใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน (Ambition) 2) อดทน (Patience) 3) ถ่อมตวั (Humility) 4) อารมณ์ขนั (Humor) 
5) วสิัยทศัน์ (Vision) 6) ปฏิบติัตามมาตรฐาน (Compliance) 7) อดกลั้น ใจกวา้ง (Tolerance) 8) กลา้
หาญ (Courage) 9) รับผิดชอบ (Accountability) 10) กตญัญูรู้คุณค่า (Gratitude) ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Wong (1998) ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการในโรงเรียนโดยกระบวนการของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School base Management) ท่ีแสดงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าว่า 
ควรมีทกัษะเชิงเทคนิคและเชิงความรู้ ความคิด คือ มีความรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถในการ
บริหารและการจดัการองค์กร มีความสามารถในการก าหนดนโยบายท่ีดีและน าไปสู่ผลส าเร็จ มี
ทกัษะในการมอบหมายงานและแต่งตั้งผูป้ฏิบติังาน มีทกัษะในการเรียนรู้และเขา้ใจในปัญหาของ
วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของครูรุ่นใหม่ท่ีขาดประสบการณ์ และให้ขอ้แนะน าในการ
ปฏิบติังาน มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทีมงาน และไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม เป็นคุณลกัษณะท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดของความตอ้งการความชอบธรรม (Righteousness) 
  ภาวะผูน้ ามีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร นบัตั้งแต่การช้ีน า
แนวทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมท่ีองคก์รจะกา้วต่อไปขา้งหนา้ การวางแผน หรือการก าหนดโครงการ
ต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมให้บุคคลในองคก์รมีพฤติกรรมท่ีดีงาม การส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่างๆ 
ตลอดไปจนกระทัง่ถึงการวางตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บับุคคลอ่ืนๆ ไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม ผูน้ าท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม จะตอ้งยึดมัน่ในหลกัการและความถูกตอ้งดีงาม น าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารและการตดัสินใจอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนตนเองดว้ยการยึดหลกัการท่ีดี มาเป็น
หลกัในการด าเนินชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) เช่นเดียวกบัจ าเริญรัตน์ 
เจือจนัทร์ (2537) อา้งถึง Aristotle ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมวา่ประกอบดว้ย 7 ประการ ดงัน้ี 
คือ 1) ความยติุธรรม 2) ความกลา้หาญ 3) ความมีสติและมัน่คงทางอารมณ์ 4) ความโอบออ้มอารี 5) 
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มีเกียรติยศช่ือเสียง 6) มีความเห็นอกเห็นใจ และ 7) มีวาจาสัตย ์และยงัไดแ้ยกแยะแหล่งท่ีเกิดของ
คุณธรรมว่าเป็นคุณธรรมอนัเกิดจากปัญญา และคุณธรรมอนัเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมว่า 
คุณธรรมอนัเกิดจากปัญญา เป็นคุณธรรมในระดบัปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ผูท่ี้มีสติปัญญามกัจะ
สามารถพฒันาจริยธรรมไดด้ว้ยหลกัของการคิดไตร่ตรอง ส่วนคุณธรรมอนัเกิดจากศีลธรรมและ
จริยธรรมนั้น เป็นคุณธรรมท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงดว้ยการเรียนรู้จากการอยูร่่วมกนั เป็นการแสดง
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งซ่ึงน าไปสู่สภาวะของความเป็นสุข 
  จากรายงานการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผูบ้ริหาร: ภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้ร่วมหลกัสูตรการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม
ตระหนกัถึงบทบาทและความส าคญัของตนในฐานะท่ีเป็นผูน้ าเชิงคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนน้
ตั้งแต่บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตอ้งเป็นตน้แบบและบริหารงานอยา่งมีคุณธรรม 
จริยธรรมรวมทั้งมุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารระดบัสูงได้พิจารณาถึงกลยุทธ์ และวิธีการในการสร้างและ
พฒันาหน่วยงาน รวมทั้ งการพัฒนาจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของนกับริหารในการประกอบอาชีพทางการศึกษา ผู ้
ประกอบอาชีพจ าเป็นต้องเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบสูง มีจิตส านึกในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อการ
พฒันาประชาชนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการด ารงชีวติและประกอบสัมมาอาชีพเพื่อการ
เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ ผูป้ระกอบอาชีพทางการศึกษาจึงตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัตนให้
เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคมดว้ยการเป็นผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัในการ
ครองตน ครองคนและครองงาน เป็นผูน้ าเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส่งเสริมและพฒันาให้ผูร่้วมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) 
  ด้วยเหตุผลและความส าคญัดังกล่าว การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงมีความส าคญัอยา่งมากในอนัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ซ่ึงจะยงัประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบนัและสอดคล้องกับแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างท่ี
ผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงหากพบว่าโมเดลท่ีผูว้ิจ ัยพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็สามารถน าตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
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ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาตามโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการการพฒันาการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครู สามารถน าโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นผลจาก
การวิจยัไปใช้เป็นประโยชน์ในดา้นการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ 
และใชป้ระโยชน์ในดา้นการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
มากน้อยเพียงใดได ้ตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีว่าโมเดลท่ีไดรั้บทดสอบแลว้จะมี
คุณสมบติัความสามารถในการย่อข้อมูล (Data Reduction) อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจดัการข้อมูลอย่างสรุป ท าให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษห์รือไม่ โดยมีค าถามการวจิยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนมี
ความเหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่? 

 2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่? 

 2.3 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย 
และตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดหรือไม่? 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง

คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ย ดงัน้ี 
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 3.1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 

 3.2 เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์

 3.3 เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.4 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจยัน้ีสร้างและพฒันาข้ึนโดยใช้

นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical Definition) ท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปรย่อย
โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐาน แลว้ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545) เพราะเป็นการวิจยัท่ียดึถือทฤษฎี
ประจกัษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเช่ือถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัอย่างหนกัแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพื่อการสังเคราะห์ ทั้งในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และ
ตวับ่งช้ี ดงัผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมไดต้ระหนกัถึงความมีคุณภาพตาม
หลกั Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจยั ทั้งกรณีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใชส้ถิติท่ีเหมาะสม 

 นอกจากนั้น จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบโมเดลในเน้ือหา
คลา้ยคลึงกนั พบวา่ ผลงานวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั เช่น ผลงานวิจยัเร่ือง “การพฒันาตวั
บ่งช้ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเอกชน ในประเทศไทย” ของ ชีวิน อ่อน
ละออ (2553) เร่ือง “การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของ สุเทพ ปาลสาร (2555) และเร่ือง “การพฒันาตวั
บ่งช้ีภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของ ปองภพ ภูจอมจิตร (2557) 
ดงันั้น ผูว้จิยัจึงก าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อคาดคะเนค าตอบจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการวิจยัมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูง
กวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% 
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 1.4.2 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัน้ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์โดยค่าไควส์แควไ์ม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 
และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 
 1.4.3 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั มีค่าเท่ากบัหรือ
สูงกวา่ 0.70 และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ ขององคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 
0.30 

1.5 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
30,719 คน และขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 740 คน 

 1.5.2 องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
(Conceptual Framework) ในคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
  1.5.2.1 องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (Moral Role Model) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ ความนอบน้อม (Humility) ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) 
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) การอุทิศตน (Commitment) 
  1.5.2.2 องค์ประกอบของความยุติธรรม (Justice) ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบย่อย 
คือความเท่ียงธรรม (Rectitude) ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) ความถูกตอ้ง (Rightness) 
  1.5.2.3 องค์ประกอบของความซ่ือสัตย ์(Honesty) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบย่อย 
คือ การเปิดเผยความจริง (Truthfulness) การรักษาสัญญา (Promise Keeping) การเคารพผู ้อ่ืน 
(Respect for the Individual) 
  1.5.2.4 องค์ประกอบของความเมตตา (Kindness) ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบย่อย 
คือความปรารถนาดี  (Goodwill) ความห่วงใยผู ้อ่ืน  (Caring for Others) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
(Generousness) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education School) หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 1.6.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 

 1.6.3 การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้
บ่งบอกถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม โดยการรวมองคป์ระกอบของเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม (Moral 
Role Model) ความยติุธรรม (Justice) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) และความเมตตา (Kindness) 

 1.6.4 ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีวดัได้จากพฤติกรรม การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (Moral Role 
Model) ความยติุธรรม (Justice) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) และความเมตตา (Kindness) 

  1.6.4.1 การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีวดัไดจ้ากพฤติกรรมความนอบน้อม (Humility) 
ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) และการอุทิศตน 
(Commitment) โดยแต่ละองคป์ระกอบ มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

   1.6.4.1 .1 ความนอบน้อม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการรู้จกัใช้ปัญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง 
การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระด้าง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส การรู้จกัแสดงความ
เคารพผูใ้หญ่กวา่ การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบคาย รู้จกัใชค้  าพูดท่ี
เหมาะสม การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง 
   1.6.4.1.2 ความไม่เห็นแก่ตัว หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน 
หรือสังคม การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน การคิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาให้กบั
ผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และ การใหเ้วลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
   1.6.4.1.3 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการตระหนกัถึงความรู้สึกความคิดและอารมณ์ของตนเอง
และผูอ่ื้น ความสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเอง การแสดง
ความคิด และการกระท าของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล การมองโลกในแง่ดี สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
   1.6.4.1.4 การอุทิศตน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการประพฤติตนในการมีความมุ่งมั่นมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมัน่ในเป้าหมายการท างาน มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความ
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เพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้ งใจในการท างาน กระตุ้นให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

  1.6.4.2 ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมความเท่ียงธรรม (Rectitude) ความชอบดว้ยเหตุผล 
(Fairness) และความถูกตอ้ง (Rightness) โดยแต่ละองคป์ระกอบ มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

   1.6.4.2.1 ความเท่ียงธรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการปฏิบติัตนดว้ยความเท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา 
สอดคล้องกบัความเป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง การ
วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ และไม่เลือกปฏิบติัการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 

   1.6.4.2.2 ความชอบด้วยเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอย่างเดียวไม่เอา
อคติหรือความชอบส่วนตัวเข้ามาร่วมตัดสินใจ การพิจารณาหาเหตุผลอย่างบริบูรณ์นั้นบน
ฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถ้วน การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การท า
ความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และ มีการตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยุติธรรม
อยา่งมีเหตุมีผล 
   1.6.4.2.3 ความถูกตอ้ง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีแสดงออกถึงการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง การไม่เห็น
ผิดเป็นชอบพิจารณาเป็นพื้นฐานของความถูกตอ้ง การไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกว่าหรือผูท่ี้โง่เขลา
กวา่ และการไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้นใหก้บัตนเอง 
  1.6.4.3 ความซ่ือสัตย์ (Honesty) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสังเกตได้จากพฤติกรรมการเปิดเผยความจริง (Truthfulness) การรักษา
สัญญา (Promise Keeping) และการเคารพผูอ่ื้น (Respect for the Individual) โดยแต่ละองคป์ระกอบ 
มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
   1.6.4.3.1 การเปิดเผยความจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการบอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมา การน า
ข้อมูลมาใช้อย่างตรงไปตรงมา การเปิดเผยข้อมูลให้กับสมาชิกในองค์กรโดยไม่ปิดบัง การ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และการให้ความมัน่ใจกบัคนในองค์กรใน
การน าขอ้มูลไปใช ้

   1.6.4.3.2 การรักษาสัญญา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดดงออกถึงการคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่ายข้ึน
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ไป โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาว่าจะท างานส่ิงใดก็
ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี และการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ 

   1.6.4.3.3 การเคารพผู ้อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการแสดงออกอยา่งสุภาพ การเป็นมิตรต่อผูอ่ื้น การไม่ใหร้้าย
ผูอ่ื้น และการกลา้ท่ีจะรับความจริง  

  1.6.4.4 ความเมตตา (Kindness) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมความปรารถนาดี (Goodwill) ความห่วงใยผูอ่ื้น 
(Caring for Others) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Generousness) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) โดย
แต่ละองคป์ระกอบ มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
   1.6.4.4.1 ความปรารถนาดี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให้
ทุกคน การแสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยูใ่ต้
บงัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน และห้ามปรามให้ผูอ่ื้นท าดีละเวน้จาก
ความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ 

   1.6.4.4.2 ความห่วงใยผู ้อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง ความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น ใหค้วาม
ใส่ใจกบัผูอ่ื้น การใช้ค  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอย่างจริงใจจนท าให้รับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ มีความเต็มใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนท่ีจะให้มีการช่วยเหลือคน 
   1.6.4.4.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบ
แทน การมีน ้าใจแบ่งปันส่ิงต่างๆให้แก่ผูอ่ื้น การแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน และ
การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
   1.6.4.4.4 ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการรับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น การรู้จกั
เอาใจเขามาใส่ใจเรา การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทาง
และการตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยใช้ภาษาท่าทาง และภาษาพูด บ่งบอกถึงความ
เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 
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1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.7.1 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับในเชิงวชิำกำร 
  1.7.1.1 หากผลการทดสอบพบวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ะช่วย
ให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย ท่ีสามารถน าไปเป็นแหล่ง
อา้งอิงเพื่อการวิจยัต่อเน่ืองหรือพฒันาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต และสามารถน าไปใช้
เพื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได ้เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจยัและพฒันา หรือ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ 
  1.7.1.2 หากผลการทดสอบพบวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จะช่วยให้เกิดคุณสมบติัในการย่อขอ้มูล (Data Reduction) อยู่ใน
รูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอยา่งสรุป ท า
ให้องคก์ารสามารถน าไปใชติ้ดตาม ทบทวน และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารได ้และมี
คุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นองคก์ารระดบัประเทศ หรือในหน่วยงาน
ยอ่ย 
 1.7.2 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 
  1.7.2.1 จากการวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ไดโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บ
การยืนยนัด้วยกระบวนการวิจยั ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์
ประเมินภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนด
จุดเด่นจุดด้อยในการพฒันาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกบัปัญหา เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่มี
คุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้
  1.7.2.2 สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร สามารถน า
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นผลจากการวิจยัไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตาม
ภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงาน
วา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในบทท่ี 2 น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดโมเดล
ความสัมพนัธ์โครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ใช้เป็นโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐานเพื่อก ารทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตาม
วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 
 1. องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
 2. องคป์ระกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรม 
 3. โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมเพื่อการวิจยั 
 

2.1 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมในท่ีน้ี 

ผูว้ิจยัศึกษาจากทศันะหรือจากผลงานวิจยัของนักวิชาการในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็นตน้มา
จนถึงช่วงปลายทศวรรษ 2000 ตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1.1 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากการพฒันากรอบแนวคิดของ Burns 
 Burns (1978) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 2 ขอ้ คือ 
1) การยกระดบัความประพฤติ (Conduct) หมายถึง การประพฤติในศีลธรรม เป็นผูป้ระพฤติตาม
หลกัศาสนา ยึดและปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรม และ 2) การดลใจทางจริยธรรม (Ethical Aspiration) 
พลวตัรของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะท าให้ทั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการ
ยอมรับ ช่ืมชม และพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะเชิง
คุณธรรม 
 2.1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากการพฒันากรอบแนวคิดของ Kohlberg 
 Kohlberg (1981) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของผูท่ี้มีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะยึดความ
ถูกตอ้งเป็นการแสดงการกระท าท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงและยอมรับกนัของผูท่ี้มีจิตใจสูง โดยจะตอ้ง
น าเอากฎเกณฑ์ของสังคม กฎหมาย ศาสนา และความคิดเห็นของบุคคลรอบดา้นมาร่วมพิจารณา
ความเหมาะสมดว้ยใจเป็นกลาง เขา้ใจในสิทธิของตนและของผูอ่ื้น สามารถควบคุตนเองได้ มีความ
ภาคภูมิใจเม่ือท าดีและละอายในตนเองเม่ือท าชัว่ เห็นความส าคญัของส่วนรวม มีหลกัธรรมประจ า
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ใจของตนเอง มีความเกลียดกลัวความชั่ว เล่ือมใสศรัทธาในความดีงาม สามารถสรุปเป็น
องค์ประกอบหลกัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความยุติธรรม 
(Justice) 2) ความเสมอภาค (Equty) และ 3) การยอมรับนบัถือในเสรีภาพ (Respect for Liberty) 
 2.1.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากการพฒันากรอบแนวคิดของ Gardner 
 Gardner (1987) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ะ
กอบ คือ 1) การเช่ือถือในคน 2) การเอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคน 3) การประสานความ
ร่วมมือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการท างานเป็นทีมใช้หลกัการใส่วนร่วม และ 4) การน าผูอ่ื้นไปสู่
การยอมรับในความรับผิดชอบ (Lead Other to Accept Responsibility) แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างความรับผดิชอบในการท างานเพื่อสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนภายในองคก์ร 
 2.1.4 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากการพฒันากรอบแนวคิดของ Covey 
 Covey (1991) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 7 ประการ 
ดงัน้ี คือ 1) การมีสัจจะ ตอ้งพูดความจริง (Truth) 2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty) ประพฤติตรง
ทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หนา้ท่ีของ
ตนเองและปฏิบติัอย่างเต็มท่ีถูกตอ้ง 3) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Sense of Duty) 4) มีความอด
กลั้น (Patience) 5) มีความเป็นธรรม (Fair Play) 6) มีความเข้าใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Considerration for Other) และ 7) มีความเมตตา ( Kindness) 
 2.1.5 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Sergiovanni 
 Sergiovanni (1992) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมต้องเร่ิมจากตัวผูน้ าท่ีมีคุณธรรม
(Moral Leadership begins Moral Leaders) มีอยู่ 2 นัย คือ นัยแรก ผูน้ าตอ้งสนใจความรู้สึกของผู ้
ตามในดา้นความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและสร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน นยัท่ีสอง 
คือ ผูน้ าตอ้งสร้างความรู้สึกของความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและส่ิงท่ีดีงามในตวัของผูน้ า
เองดว้ย หากปราศจากคุณลกัษณะสองประการ ก็ยากท่ีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการน าและการตาม
อย่างมีคุณธรรมได ้ซ่ึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบคือ 1)
ความเอ้ืออาทร 2) ความห่วงใย และ3) ความเห็นอกเห็นใจ 
 2.1.6 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Draft 
 Draft (2001) ไดใ้หท้ศันะวา่ การบริหารองคก์าร ผูบ้ริหารท่ีดีควรจะใชก้ารบริหารจดัการ
ท่ีเน้นการให้บริการแก่ผูอ้ยู่ใต้บังคบับญัชามากกว่าการใช้อ านาจ ผูบ้ริหารท่ีดีควรส่งเสริมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ภาวะผูน้ า 
และไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 8 ขอ้ คือ 1) การเปิดโอกาส
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองคก์าร 2) การยอมรับและเห็นคุณค่าของผูอ้ยู่
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ใตบ้งัคบับญัชา 3) การกระจายอ านาจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4) การสร้างความแข็งแกร่งใหอ้งคก์ร
ดว้ยการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 5) แยกเร่ืองงานออกจากเร่ืองส่วนตวั 6) รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นก่อนตดัสินใจ 7) สร้างความศรัทธาและเช่ือมัน่โดยท าตวัให้น่าศรัทธาน่าเช่ือถือ และ 8) 
ส่งเสริมและช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหพ้ฒันาตนเองเสมอ 
 2.1.7 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Bell 
 Bell (2001) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
คือ 1) การมีวิสัยทศัน์ ในการสร้างภาพอนาคตขององคก์รท่ีเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การให้ความเคารพ มีความคาดหวงั สนบัสนุนและท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  3) ใช้
หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองค์กรอย่าง
เหมาะสม และ 4) เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีคุณลกัษณะเชิงคุณธรรม 
 2.1.8 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Nancy 
 Nancy (2001) ท าการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีมีผูท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จ านวน 6 ท่าน แลว้น ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา พบวา่ องคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การพูดและท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ท าตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี การปฏิบติัตน ทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา 2) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และ3) 
มีความยติุธรรม ยดึหลกัความถูกตอ้งไม่ล าเอียง 
 2.1.9 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Moorhouse 
 Moorhouse (2002) กล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบด้วย 14 ด้าน 
คือ 1) เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์2) เป็นผูมี้พฤติกรรมตามหลกัศาสนา 3) เป็นผูเ้ช่ือถือไดต้รงไปตรงมา 4) 
เป็นผูมี้ความเป็นธรรม 5) เป็นผูท่ี้มีบุคลิกน่าเกรงขาม 6) เป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัได้ 7) เป็นผูท่ี้ห่วงใย
สวสัดิภาพของเพื่อนร่วมงาน 8) เป็นผูรู้้จกัเรียนรู้จากส่ิงผดิพลาด 9) เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่บริการ 10) 
เป็นผูไ้ม่มีอคติ 11) เป็นผูเ้ฉลียวฉลาด 12) เป็นผูท่ี้เสียสละเพื่อผูอ่ื้น 13) เป็นผูรั้กษาวินยั และ 14) 
เป็นผูท่ี้รักษาความลบัของเพื่อร่วมงาน 

 2.1.10 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Fullan 
 Fullan (2003) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ตอ้งมีความสามารถและ
ทกัษะเฉพาะอยา่งยิ่ง ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง ควบคุม
อารมณ์ตนเองได ้มีความฉลาดทางอารมณ์ 2) ยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั 3) มีวสิัยทศัน์ 4) มีศิลปะใน
การให้ค  าปรึกษา 5) ส่งเสริมความสามคัคีให้เกิดข้ึนในองค์กร และ 6) ยึดและปฏิบติัตนอยู่ใน
ศีลธรรม 
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 2.1.11 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ National Policy Board 
for Educational Administration 
 National Policy Board for Educational Administration (2004) ได้ เสนอเกณฑ์ในการ
พิจารณาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ซ่ึงผูบ้ริหารนั้นควรมีการปฏิบติัตามคุณธรรม ปฏิบัติอย่างยุติธรรม และปฏิบัติตาม
จริยธรรม รายละเอียดดงัน้ี คือ 1) การปฏิบติัตามคุณธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าให้
บุคคลอ่ืนเช่ือมัน่ศรัทธา ให้เกียรติต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ 2) ปฏิบติัอย่างยุติธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมี
ศกัยภาพในการท าความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง
ดว้ยความยุติธรรม 3) ปฏิบติัตามจริยธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการตดัสินใจบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและใชห้ลกัการบริหารอยา่งถูกตอ้ง 
 2.1.12 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Pijianowski 
 Pijianowski (2007) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมมีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งและมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารควรมีในการบริหารจดัการศึกษา ซ่ึงจะท าให้การจดัการศึกษาใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) การมีวสิัยทศัน์ 2) การยึดมัน่ใน
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง ความตรงไปตรงมา และ 3) การเคารพตนเองและผูอ่ื้น 
 2.1.13 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Paul 
 Paul (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม: รูปแบบผูน้ าทางการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 พบวา่คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การ
สร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างวฒันธรรมและชุมชนให้มีคุณค่า 2) ท ามากกวา่พูด 3) มีสติและ
มีความตั้งใจในการท างาน และมุ่งเป้าหมายไปท่ีผูเ้รียน 4) เป็นแบบอยา่งดา้ยคุณธรรมและจริยธรรม 
และ5) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 2.1.14 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมจากแนวคิดของ Paul 
 Paul (2013) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม เก่ียวกบัโมเดลส าหรับผูน้ าทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัฟลอริดา ให้ทศันะวา่ ผูน้  าทางการศึกษาจะมีบทบาททั้งเป็นผูส้อน เป็น
ครู เป็นท่ีปรึกษาซ่ึงจะตอ้งมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอน การน าใน
โรงเรียน และไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั
คือ 1) ความถูกตอ้งและยติุธรรม 2) ความสมดุล และ 3) การคิดอยา่งเป็นระบบ 
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 2.1.15 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมตามทัศนะของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ก าหนดเกณฑ์คดัเลือกผูบ้ริหาร
ตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ ์ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นไดก้ล่าวถึงถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดงัน้ี 1) การอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง 2) มีเมตตา กรุณา มี
ความรับผดิชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย ์3) การครองตนท่ีดี ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 4) ไดรั้บการยอมรับ 
ไดรั้บความศรัทธาดา้นคุณธรรม 5) ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารจดัการ 

 2.1.16 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมตามทศันะของนิคม นาคอ้าย  
 นิคม นาคอา้ย (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม การน าอย่างมีจริยธรรม คือการ

ยดึหลกัธรรมเป็นพื้นฐาน มีเมตตากรุณาต่อผูต้าม ยุติธรรม มีเหตุผล วางตวัเป็นกลาง รักและห่วงใย
ต่อผูร่้วมงาน ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ือสัตยต่์อตนเองและหน่วยงาน มองโลกในแง่ดี 
 2.1.17 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมตามทศันะของส านักงานสภาการศึกษา 
 ส านกังานสภาการศึกษา (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม คือประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ดงัน้ีคือ 1) ความยุติธรรม 2) ความกตญัญู 3) ความเมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี
อยากให้คนอ่ืนมีความสุข และคิดท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 4) ความกรุณา ความสงสาร ปรารถนาให้
ผูอ่ื้นพน้ทุกข์และช่วยให้พน้ทุกข์ 5) ความมุฑิตา การแสดงความยินดีกบัผูอ่ื้นเม่ือพบกบัความสุข
ความเจริญงอกงาม และ 6) ความอุเบกขา การวางใจเป็นกลาง ท่ีจะด ารงอยูใ่นธรรมตามท่ีพิจารณา
เห็นดว้ยปัญญา มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรม ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบ 
พร้อมท่ีจะวนิิจฉยัและปฏิบติัไปตามธรรม รวมทั้งรู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู เม่ือไม่มีกิจท่ีควรท า 
 2.1.18 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมตามทศันะของส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน 
 ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2555) กล่าวถึงมาตรฐานทางจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือน ในประเด็นของสถานการณ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยและสังคมโลก 
เก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) ยึดมัน่และยืนหยดัท า
ในส่ิงท่ีถูกต้อง (Moral Courange) หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ชอบธรรม มีความ
เสียสละ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันา ยึกหลกัวิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ยอมโอน
อ่อนตามอิทธิพลใด ๆ 2) ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ (Integrity and Responsibility) หมายถึง การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหนา้ท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบติังานขององคก์รและต่อการพฒันาปรับปรุงระบบ
ราชการ 3) โปร่งใส ตรวจสอบได ้(Transparency and Accountability) หมายถึง การปรับปรุงกลไก
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การท างานขององคก์รให้มีความโปร่งใส มีวธีิการให้ประชาชนตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ภายในขอบเขตของกฎหมาย 4) ไม่เลือกปฏิบติั (Nondiscrimination) คือการบริการท่ีให้ความเสมอ
ภาค และถูกต้อง มีความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result 
Orientation) หมายถึง การท างานให้แลว้เสร็จตามก าหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม การ
ใชท้รัพยากรของทางราชการใหเ้กิดความคุม้ค่า 
 2.1.19 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมตามทัศนะของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 2) มีความซ่ือสัตย ์และ 3) มีความรัก
และเมตตา และยงัให้ทศันะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณธรรมนั้นตอ้งปฏิบติัในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง ซ่ือสัตย ์สุจริต 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรม (Moral Leadership) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 19 แหล่ง
ดังกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตวัมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการ
เรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม 
ผูว้ิจ ัยจึงก าหนดช่ือองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันท่ีเป็นกลาง 
(Neutral) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่าง
กนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 

1. ความยติุธรรม (Justice) ไดแ้ก่ 1) มีความยุติธรรม 2) มีความเป็นธรรม 3) ความชอบ
ธรรม 4) ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 5) เป็นผูมี้ความเป็นธรรม 6) เป็นผูไ้ม่อคติ 7) ปฏิบติัอย่างยุติธรรม 
8) ความถูกตอ้งและความยติุธรรม 

2. เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ได้แก่ 1) การยกระดบัความประพฤติ (Coduct) 2) มี
พฤติกรรมตามหลกัศาสนา 3) ยึดและปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม 4) การปฏิบติัตามจริยธรรม 5) เป็น
แบบอยา่งท่ีดี และ 6) เป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรมส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีคุณลกัษณะเชิงคุณธรรม 

3. ความเมตตา (Kindness) ได้แก่ 1) มีความเมตตา 2) มีความเอ้ืออาทร 3) ช่วยเหลือ
ส่งเสริม 4) รักและห่วงใยผูอ่ื้น 5) มีความห่วงใย 6) มีความเห็นอกเห็นใจ 7) เป็นผูห่้วงใยสวสัดิภาพ
ของเพื่อนร่วมงาน 
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4. ความซ่ือสัตย ์(Honesty) ไดแ้ก่ 1) มีความซ่ือสัตย ์2) ยึดหลกัความถูกตอ้งเป็นหลกั 
3) การยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 4) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

5. การดลใจทางจริยธรรม  (Ethical Arpiration)ได้แก่ 1) ปฏิบติัตามคุณธรรมท าให้
บุคคลอ่ืนเช่ือมัน่ศรัทธา 

6. ความเสมอภาค (Equaty) ได้แก่ 1) ความสมดุล 2) วางตัวเป็นกลาง  3) ไม่เลือก
ปฏิบติั 

7. การยอมรับนบัถือในเสรีภาพ (Respect for Liberty) ไดแ้ก่ 1) การเอาใจใส่ในสิทธิ
และศกัยภาพของคน 2) การเช่ือถือในคน 3) การยอมรับและเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น 4) การเคารพตนเอง
และผูอ่ื้น 6) การเช่ือมัน่ในคน/เห็นคุณค่า 

8. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ 1) การน าผูอ่ื้นไปสู่การยอมรับในความ
รับผดิชอบ 2) มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 3) มีความตั้งใจมุ่งมัน่การท างาน 

9. การมีสัจจะ (Trust) ได้แก่ 1) พูดความจริง 2) การพูดและท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 3) 
เช่ือถือไดต้รงไปตรงมา 

10. มีความเขา้ใจผูอ่ื้น ได้แก่ 1) รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2) รับพงัความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

11. วสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ 1) มีวสิัยทศัน์ 2) การมีวสิัยทศัน์ 
12. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในงาน ได้แก่ มีสติและมีความเข้าใจในการท างานและมุ่ง

เป้าหมายไปท่ีผูเ้รียนและท ามากกวา่พูด 
13. การประสานความร่วมมือ (Cooperation)ไดแ้ก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
14. ความอดทน (Patience) ไดแ้ก่ 1) มีความอดกลั้น 2) ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้

จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 14 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผูว้ิจยัได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2-1 การสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 

องคป์ระกอบของ 
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 

Burn (1978) 

Kohlberg (1981) 

Gardner (1987) 

Covey (1991) 

Sergiovanni (1992) 

Draft (2001) 

Bell (2001) 

Nancy (2001) 

Moorhouse (2002) 

Fullan (2003) 

NPBEA (2004) 

Pijianowski (2007) 

Paul (2013) 

Paul (2013) 

สกช. (2554) 

นิคม นาคอ้าย (2550) 

สกศ. (2550) 

ส.กพ. (2552) 

สพฐ. (2553) 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

2.1.15 

2.1.16 

2.1.17 

2.1.18 

2.1.19 

รวม 

1. ความยตุิธรรม 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

14 
2. เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
√ 

√ 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
7 

3. ความเมตตา 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

7 
4. ความซื่อสตัย ์

 
 

 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
6 

5. การดลใจทางจริยธรรม 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

5 
6. ความเสมอภาค 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
5 

7. การยอมรับนบัถือ 
 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

4 
8. ความรับผิดชอบ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
3 

9. การมีสจัจะ 
 

 
 

√ 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
10. มีความเขา้ใจผูอ้ื่น  

 
 

 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

11. วิสยัทศัน ์
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

3 
12. มุ ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
√ 

 
3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบของ 
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 

Burn (1978) 

Kohlberg (1981) 

Gardner (1987) 

Covey (1991) 

Sergiovanni (1992) 

Draft (2001) 

Bell (2001) 

Nancy (2001) 

Moorhouse (2002) 

Fullan (2003) 

NPBEA (2004) 

Pijianowski (2007) 

Paul (2013) 

Paul (2013) 

สกช. (2554) 

นิคม นาคอ้าย (2550) 

สกศ. (2550) 

ส.กพ. (2552) 

สพฐ. (2553) 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

2.1.15 

2.1.16 

2.1.17 

2.1.18 

2.1.19 

รวม 

13. การประสานความร่วมมือมีส่วนร่วม 
 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
14. มีความอดทน 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

15. การกระจายอ านาจ 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
16. การท างานเป็นทีม 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

17. รักษาวินยั 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

2 
18. สร้างบรรยากาศการท างานที่มีคุณค่า 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
2 

19. การใหค้วามเคารพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
20. มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

21.  เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
22. มุ่งมัน่ใหบ้ริการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของ 
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 

Burn (1978) 

Kohlberg (1981) 

Gardner (1987) 

Covey (1991) 

Sergiovanni (1992) 

Draft (2001) 

Bell (2001) 

Nancy (2001) 

Moorhouse (2002) 

Fullan (2003) 

NPBEA (2004) 

Pijianowski (2007) 

Paul (2013) 

Paul (2013) 

สกช. (2554) 

นิคม นาคอ้าย (2550) 

สกศ. (2550) 

ส.กพ. (2552) 

สพฐ. (2553) 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

2.1.15 

2.1.16 

2.1.17 

2.1.18 

2.1.19 

รวม 

23. มีความเฉลียวฉลาด 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
24. รักษาความลบั 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

25. มีศิลปะในการใหค้ าปรึกษา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
26. การคิดอยา่งเป็นระบบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
1 

27. การอุทิศตนใหก้บัการประสานงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

1 
28. ใชร้ะบบคุณธรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
1 

รวม 
2 

3 
3 

6 
1 

7 
4 

3 
12 

6 
3 

3 
4 

3 
9 

4 
2 

6 
3 

84 
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 จากตารางท่ี 2-1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ า เชิงคุณธรรมพบว่ามี
องคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 28 องคป์ระกอบ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็น
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 6 ข้ึนไป) พบว่า 
สามารถคดัสรรองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมได ้4 องคป์ระกอบท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
เพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม (Moral Role Model) 
องคป์ระกอบท่ี 2 ความยติุธรรม (Justice) 
องคป์ระกอบท่ี 3 ความซ่ือสัตย ์(Honesty) 
องคป์ระกอบท่ี 4 ความเมตตา (Kindness) 

จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมได ้ดงัภาพท่ี 
2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

ภาพท่ี 2-1 โมเดลการวดัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 

 จากภาพท่ี 2-1 แสดงโมเดลการวดัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมท่ีได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบด้วย 1) การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (Moral Role 
Model) 2) ความยติุธรรม (Justice) 3) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) และ 4) ความเมตตา (Kindness) 

 ในล าดับต่อไป ผู ้วิจ ัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อสังเคราะห์หา
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซ่ึงเม่ือก าหนดได้องค์ประกอบย่อยของแต่ละ

 

การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

ความยุติธรรม 

ความซ่ือสัตย์ 

ความเมตตา 

ภาวะผู้น า 
เชิงคุณธรรม 
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องคป์ระกอบหลกัแลว้ ผูว้ิจยัจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบติัการและ
ตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัต่อไป 

2.2 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงคุณธรรม 

 จากองคป์ระกอบหลกัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม (Moral Leadership) ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
ผู ้วิจ ัยได้น าองค์ประกอบหลักมาสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบย่อยของแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

2.2.1  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการของ “การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม” 
2.2.1.1 องค์ประกอบของ “การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม” 

       1) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ Burns  
   Burns (1978) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมนั้นจะตอ้งมีการยกระดบัความ

ประพฤติ (conduct) หรือการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ซ่ึงเป็นพลวตัรของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
จะท าให้ทั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืมชม และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม นั้น มีองคป์ระกอบ 1) การประพฤติในศีลธรรม 2) การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความนอบนอ้ม ไม่เห็นแก่ตวั การควบคุมอารมณ์ของตน 
        2) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ Bell 

   Bell (2001) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะตอ้งเป็นผูเ้ป็น
แบบอย่างดา้นคุณธรรมประกอบดว้ย 1) การเป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม มี
ความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 2) การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะเชิง
คุณธรรม และ 3) มีความเคารพนอบนอ้ม การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง 
ไม่ท าท่าหยิง่ยโส รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 
       3) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ Moorhouse 

  Moorhouse (2002) กล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะตอ้งเป็นเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรมประกอบดว้ย 1) การเป็นผูมี้พฤติกรรมตามหลกัศาสนา 2) การเป็นผูท่ี้พึ่งพา
อาศยัไดเ้ป็นท่ีปรึกษาให้กบัเพื่อนร่วมงานคอยใหค้  าแนะน ารวมถึงการกระตุน้ส่งเสริมให้ประพฤติ
ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม และ 3) ไม่เห็นแก่ตวั เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่กนั ไม่เห็นแก่
ตวัตามโอกาสอนัควรเป็นการสร้างเสริมสังคมให้เจริญรุดหน้า เน้นช่วยคนอ่ืนโดยไม่ได้คิดถึง
ประโยชน์ของตนเองและการเสียสละส่วนตวั 
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      4) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ Fullan 
    Fullan (2003) กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านการเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรมประกอบดว้ย 1) การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
มีความฉลาดทางอารมณ์ 2) ยึดและปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรม มีความเสียสละ และ 3) ไม่เห็นแก่ตวั 
เป็นการแสดงน ้ าใจเพื่อผูกไมตรีและการแบ่งปันแก่คนท่ีควรให้ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ 
ก าลงัสติปัญญา สนบัสนุนในการใหบ้ริการเพื่อผลประโยชน์ของผูอ่ื้น 

   5) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ  
National Policy Board for Educational Administration  

   National Policy Board for Educational Administration (2004) ได้เสนอเกณฑ์
ในการพิจารณาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรม จะตอ้งเป็นผูเ้ป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมประกอบด้วย คือ 1) การปฏิบติัตาม
คุณธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าให้บุคคลอ่ืนเช่ือมัน่ศรัทธา ให้เกียรติต่อผูอ่ื้นดว้ยความ
จริงใจ มีความเคารพนอบนอ้ม 2) ปฏิบติัอยา่งยุติธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าความเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยุติธรรม 3) ปฏิบติั
ตามจริยธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการตดัสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและใช้หลกัการ
บริหารอยา่งถูกตอ้ง 
    6) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตาม ทัศนะของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้  าหนดเกณฑ์คดัเลือก
ผูบ้ริหารตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ ์ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมประกอบด้วย ดังน้ี 1) การอุทิศตนให้กับการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง 2) การครองตนท่ีดี ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 3) ได้รับการยอมรับ ไดรั้บ
ความศรัทธาดา้นคุณธรรม มีความนอบนอ้ม 

   7) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามทัศนะของนิคม  
นาคอ้าย  
    นิคม นาคอา้ย (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม การน าอยา่งมีจริยธรรม 
ซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมประกอบดว้ย 1) การยึด
หลกัธรรมเป็นพื้นฐาน 2) มีความนอบนอ้ม 3) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4) ไม่เห็นแก่ตวั 5) ความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ือสัตยต่์อตนเองและหน่วยงาน และ 6) มองโลกในแง่ดี คือการมองเห็น
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและมองทุกส่ิงทุกอยา่งอยา่งมีเหตุและผล 
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   8) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามทัศนะของ 
ธานินทร์ กรัยวเิชียร 
    ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2550) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมด้านการเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมประกอบด้วยดังน้ี คือ 1) สัจจะ พูดความจริง (Truth) 2. ความซ่ือสัตย์ 
(Honesty) 3) ความระลึกในหน้าท่ี (Sense of Duty) 4) ความอดกลั้น (Patience) 5) ความเป็นธรรม 
(Fair Play) 6) ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Other) 7) เมตตาธรรม (Kindness) 8) 
ความกตญัญูกตเวที (Gratitude) 9) ความสุภาพนุ่มนวล (Politeness) 10) ความคารวะต่อผูมี้อาวุโส 
(Respect for Elder) 11) รักษาค าพูด (Promise) 12) จิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (Public 
Conscience) 

   9) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามทัศนะของ 
จรวยพร ธรนินทร์ 
    จรวยพร ธรนินทร์ (2558) ได้กล่าวถึงการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
ประกอบด้วยดงัน้ี คือ 1) ความซ่ือสัตย์ (Honesty) 2) ความอดทน (Patience) 3) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 4) มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท า
ประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน หรือสังคม ไดแ้ก่ การช่วยเหลือ หรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน การให้
ทรัพย ์หรือส่ิงของท่ีตนมีอยู ่การคิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และการ
ใหเ้วลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

   10) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามแนวคิด ของ  
Socrates  
    Socretes (2004) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ว่า 
คุณธรรมท่ีแทจ้ริงมีอยู่ในภายในตวัของมนั คือ ท าให้ผูค้รอบครองความดีเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย 1) ความกลา้หาญ ยอมรับในความผิดพลาดและกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงเพื่อให้องคก์รมี
การพฒันา 2) ความพอดี การปฏิบติัตน การท างาน อยา่งสมดุล 3) ความยุติธรรมความเสมอภาคไม่
ล าเอียงใช้หลกัเหตุและผลในการพิจารณา และ 4) การอุทิศตน การสละผลประโยชน์ส่วนตนทั้ง
ก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์สติปัญญา เวลา เพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ใหบุ้คคลอ่ืนหรือสังคม 

   11) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามทัศนะของ 
ขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ 
      ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ (2558) ไดก้ล่าวถึงการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม
ประกอบดว้ยดงัน้ี คือ 1) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) การเปิดเผยความจริง การเปิดเผยความจริงคือการ
น าเสนอขอ้เท็จจริงท่ีดีท่ีสุดท่ีมี มีความจริงใจ ความจริงใจคือความไม่เสแสร้งการอยูโ่ดยปราศจาก
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กลโกงหรือการตีสองหนา้ มีความตรงไปตรงมาอยา่งเปิดเผยและไม่ออ้มคอ้มและความจริงใจท่ีจะ
ให้ข้อมูลกับบุคคลอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องรู้  2) ความเมตตา 3) การท าความดี การอุทิศตน มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานสร้างศรัทธาเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และ 4) การยดึมัน่ในหลกัธรรม มีความเคารพนอบนอ้ม เสียสละ อดทน  

   12) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมตามทัศนะของ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
    ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้กล่าวถึงการเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรม ประกอบดว้ยดงัน้ี คือ 1) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) พูดจาตรงไปตรงมา พูด
ตามความจริง 2) ความเมตตา ความรักปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 3) ความเสียสละ การแบ่งปันแก่คนท่ีควร
ให้ดว้ยก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์ก าลงัสติปัญญา 4) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่กนั 5) มี
น ้าใจ 6) นอบนอ้ม การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส รู้จกั
ใหเ้กียรติแก่สตรีและพร้อมท่ีจะเห็นอกเห็นใจ และ 7) การอุทิศตน มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของ
คุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของ การเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรม จากทศันะและจากผลการศึกษาวจิยัของนกัวิชาการ 12 แหล่งดงักล่าวมานั้น 
ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น 
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
 1. มีความนอบนอ้ม ไดแ้ก่ 1) สุภาพ 2) ความเคารพต่อผูอ้าวโุส 3) สุภาพนุ่มนวล 
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ ไดแ้ก่ 1) การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง 2) ควบคุมอารมณ์
ตนเองได ้3) ความอดทน อดกลั้น 
 3. การอุทิศตน ไดแ้ก่ 1) การอุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 2) ความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 3) มึความวริิยะ ทุ่มเทใหก้บังาน 4) การระลึกในหนา้ท่ี 
 4. ไม่เห็นแก่ตวั ไดแ้ก่ 1) เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่2) มีความเสียสละ 3) จิตส านึกสาธารณะเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 
 5. การประพฤติในศีลธรรม ไดแ้ก่ 1) มีพฤติกรรมตามหลกัศาสนา 2) ยึดและปฏิบติัตน
อยูใ่นศีลธรรม 3) การปฏิบติัตามจริยธรรม 4) การเป็นผูป้ระพฤติตามหลกัศาสนา 5) การปฏิบติัตาม
คุณธรรม 6) การยดึหลกัธรรมเป็นพื้นฐาน 
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 6. การเป็นผูน้ าคุณธรรม ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะเชิง
คุณธรรม 2) เป็นผูท่ี้พึ่ งพาอาศยัได้ 3 ) การเป็นแบบอย่างท่ีดี 4) การครองตนท่ีดี ไม่เก่ียวขอ้งกบั
อบายมุข 5) ไดรั้บการยอมรับไดรั้บความศรัทธาดา้นคุณธรรม 6) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 6 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผูว้ิจยัไดน้ ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2-2 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
 

องค์ประกอบของ 
การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

Burn (1978) 

Bell (2001) 

Moorhouse (2002) 

Fullan (2003) 

NPBEA (2004) 

สกช. (2554) 

นิคม นาคอ้าย (2550) 

ธานินทร์ กรัยวเิชียร 

(2550)  

จรวยพร ธรนินทร์ 

(2558)  

Socretes (2004) 

ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ 

(2558)  

ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

(2553)  รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1. มีความนอบนอ้ม 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
8 

2. ความฉลาดทางอารมณ์  
√ 

 
 

√ 
√ 

 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
7 

3. การอุทิศตน 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
7 

4. ไม่เห็นแก่ตวั 
√ 

 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
7 

5. การประพฤติในศีลธรรม 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
6 

6. การเป็นผูน้ าคุณธรรม 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
6 

7. ความซื่อสตัย ์
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
4 

8. มีความเมตตา 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
√ 

√ 
3 

9. การมองโลกในแง่ดี 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
1 

10. มีความรับผิดชอบ 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
1 

11. ความยตุิธรรม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
1 

รวม 
5 

2 
3 

3 
4 

4 
6 

6 
5 

3 
6 

5 
46 
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 จากตารางท่ี 2-2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
พบวา่มีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 11 องคป์ระกอบ แต่การศึกษาวจิยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององคป์ระกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือก
เป็นองค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม ในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้งแต่ 7 ข้ึน
ไป) พบวา่ สามารถคดัสรรองคป์ระกอบของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ได ้4 องคป์ระกอบท่ี
จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย  (Conceptual Framework)  ในการวิจัยค ร้ังน้ี  จ  านวน 4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 องคป์ระกอบท่ี 1 ความนอบนอ้ม (Humility) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) 
 องคป์ระกอบท่ี 4 การอุทิศตน (Commitment) 

 จากองค์ประกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของการเป็นแบบอย่างดา้น
คุณธรรม ได ้ดงัภาพท่ี 2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

ภาพท่ี 2-2 โมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 

 จากภาพท่ี 2-2 แสดงโมเดลการวดัของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความนอบนอ้ม (Humility) 2) ความไม่
เห็นแก่ตัว (Altruism) 3) ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotion Intelligence) และ 4) การอุทิศตน 
(Commitment) 

 

ความนอบน้อม 

ความไม่เห็นแก่ตัว 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 
การอุทิศตน 

การเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรม 
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 2.1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความนอบน้อม (Humility) 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความนอบน้อม (Humility) 
หมายถึง อาการแสดงความเคารพอย่างสูง เช่น นอบน้อมพระรัตนตรัย อาการท่ีนอบตวัลงแสดง
ความเคารพ ในมงคลสูตร ขอ้ท่ี 23 กล่าวถึงความนอบน้อมเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสอนให้คนเรารู้จกั
วางตวัให้เหมาะสม ลดความเย่อหยิ่ง ลดความหยาบกระด้าง และไม่ให้หลงยึดติดอยู่ในลาภ ยศ 
อ านาจ และต าแหน่ง ความหมายของความนอบน้อม ความนอบน้อมตรงกบัภาษาบาลีว่า นิวาตะ 
แปลวา่ ไม่มีลม ไม่พองลม แต่ควบคุมตนเองให้อยูใ่นสภาพปกติท่ีเป็นจริงเหมือนลูกโป่งท่ียงัไม่อดั
ลมเขา้ไป ความนอบนอ้มมีลกัษณะคลา้ยกบัความเคารพแต่เป็นคนละความหมาย ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน (นิวาตธรรม) นั้นเป็นการตระหนักในตวัเองแลว้สามารถวางตนได้ถูกตอ้งเหมาะสม ไม่
หยิง่ยโสโอหงั ไม่โออ้วดเกินความจริง ไม่ยกตนสูงและกดคนอ่ืนใหต้ ่า มีความสุภาพใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
รู้กาลควรไม่ควร โดยเนน้เร่ืองของภายในจิตใจเป็นหลกั (พระราชปริยติัโมลี, 2554) 

 จากพระพุทธด ารัส ความนอบนอ้มเป็นส่ิงท่ีดีงาม ผูท่ี้ประพฤติตนเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อม
ตนยอ่มไดรั้บส่ิงท่ีดีงามในชีวิต เช่น ไดย้ศ ไดล้าภ ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ สามารถอยูใ่นสังคมได้
เป็นปกติ และเม่ือประกอบกิจการใดๆ ก็ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดี ในทางตรงกนัขา้มความเยอ่หยิ่ง
เป็นส่ิงท่ีไม่ดีมีแต่สร้างความยุง่ยากและปัญหาให้เกิดข้ึนในสังคม คนท่ีเยอ่หยิ่งจะพบแต่ความเส่ือม
ไม่มีใครอยากคบคา้สมาคมดว้ย เพราะมีแต่จะท าให้ผูค้บคา้สมาคมขุ่นขอ้ง หมองใจและอยากหลีก
ไปให้พ้น ความนอบน้อมเป็นคุณธรรมท่ีฝึกฝนให้เกิดมีข้ึนในตนได้ ซ่ึงสามารถท าได้ดังน้ี 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2547) 
 1. รู้จกัวิเคราะห์ตนเองและผูอ่ื้น คือ รู้จกัใช้ปัญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็น
จริง ขอ้ควรระวงัในการวิเคราะห์ตนเองและผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ตอ้งไม่เขา้ขา้งตวัเอง และตอ้งไม่ประเมิน
ตนเองต ่ากวา่ความเป็นจริง 
 2. ไม่ยึดมัน่ในตวัตน คือ พยายามท่ีจะไม่ยึดถือความรู้สึกและอารมณ์ของตนเป็นใหญ่ 
ตอ้งรู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นแลว้น ามาพิจารณาดว้ยปัญญา คนท่ียอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ลึกๆ แลว้ก็คือคนท่ีก าจดัทิฏฐิมานะ (ความถือตวั) ไดพ้อสมควร คนท่ีจะเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตนจ าเป็นตอ้งก าจดัทิฏฐิมานะให้ได ้ก าจดัไดม้ากเท่าไหร่ความนอบน้อมก็ยงัมีมากข้ึน
เท่านั้น 
 3. เลือกคบคนท่ีประกอบด้วยคุณงามความดี ประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมน่าชมเชย มี
ความถูกตอ้งทั้งทางกาย วาจา และใจ แล้วยอ้นมาพิจารณาตวัเองหากเห็นว่ามีจุดบกพร่องหรือ
จุดอ่อนตรงไหนก็พยายามปรับปรุงจุดนั้น สอดคลอ้งกบัพระราชบณัฑิต (2547) ท่ีอธิบายความนอบ
นอ้มว่ามีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัความเย่อหยิ่ง ซ่ึงหมายถึงการทะนงตนวา่ สูง ดี เด่น เกินกว่าผูอ่ื้น 
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ความเย่อหยิ่งนั้นเกิดจากการท่ีคนยึดถือเอาส่ิงท่ีเป็นภาพลวงไม่ใช่ส่ิงจริงแทม้าเป็นเคร่ืองมือยึด
เหน่ียวและประเมินค่าตนเองวา่สูง ดี เด่น กวา่ผูอ่ื้น จากความหมายน้ี สามารถจดัจ าแนกคนเยอ่หยิ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ไดด้งัน้ี 1) คนท่ีเยอ่หยิง่เพราะทะนงตนวา่มีชาติก าเนิดสูง 2) คนเยอ่หยิ่งเพราะทะนง
ตนวา่มีทรัพยสิ์นมากมาย 3) คนท่ีเยอ่หยิ่งเพราะทะนงตนวา่มีวงศส์กุลดีเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป 
4) คนท่ีเยอ่หยิง่เพราะทะนงตนวา่มีการศึกษาสูง คนเยอ่หยิง่ดงักล่าวน้ีมกัมีความประมาท และความ
ประมาทเช่นน้ี ท าใหค้นท่ีเยอ่หยิง่นั้นลืมตวั มีมานะจดั และแสดงกิริยาวาจาหยาบกระดา้ง 
 คุณลกัษณะของผูท่ี้มีความนอบนอ้มตรงกนัขา้มกบัความเยอ่หยิง่อยา่งเห็นไดช้ดั ลกัษณะ
ของคนท่ีนอบน้อมไม่ใช่คนอ่อนแอดงัท่ีหลายคนเขา้ใจกนัแต่เป็นคนท่ีอ่อนโยน เขม้แข็งมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีและรู้จกัยอมรับนบัถือผูอ่ื้น เป็นคนท่ีกลา้เผชิญกบัความจริง สามารถวิเคราะห์ตนเองได ้
และมีความมัน่ใจในตนเอง โดยมีลักษณะเด่น 3 ประการ ดังน้ี 1) มีกิริยาอ่อนน้อม 2) มีวาจา
อ่อนหวาน และ 3) มีจิตใจอ่อนโยน ซ่ึงความนอบน้อมนั้นแสดงออกได ้3 ด้าน ดงัน้ี (สุชิราภรณ์ 
บริสุทธ์ิ , 2541;พระราชบัณฑิต , 2547;Winston, 2003; Patterson, 2003; Winston, 2004; Waddell, 
2006; Poon, 2006; Moosbrugger & Patterson, 2008) 
 1. การแสดงออกทางกาย ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง 
ไม่ท าท่าหยิ่งยโส ไม่มองคนดว้ยสายตาเหยยีดหยาม รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ทั้งดา้น    ชาติ
วฒิุ วยัวุฒิ และคุณวุฒิ รู้จกัให้เกียรติแก่สตรีและพร้อมท่ีจะเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การแสดงความนอบ
นอ้มทางกายตอ้งเป็นไปดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่เสแสร้งหรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกวา่เหตุ จน
กลายเป็นการประจบสอพลอ 
 2. การแสดงทางวาจา ไดแ้ก่ การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ น่า
ฟัง ไม่หยาบคาย นุ่มนวล ชวนใหส้บายใจ รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม ถูกกาลเทศะ และถูกกบับุคคล 
 3. การแสดงทางใจ ไดแ้ก่ การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี เน่ืองจากใชปั้ญญา
ไตร่ตรองแล้วว่าคนเรานั้นพร้อมบริบูรณ์ไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ แมต้วัเราเองก็เช่นกนั การมี
ความรู้สึกนึกคิดเช่นน้ี จะท าใหก้ารพูดและกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกมาเป็นไปดว้ยความนอบนอ้ม 

 จากการศึกษาของ Patterson (2003) และ Winston (2004) ความนอบน้อมเป็นแนวคิดท่ี
มกัถูกมองวา่ต ่าตอ้ย เช่ืองชา้หรือหวัอ่อน แต่อยา่งไรก็ตามความนอบนอ้มเป็นคุณธรรมท่ีไม่เนน้การ
มีเกียรติและศกัด์ิศรี ความนอบนอ้มมีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารและผูน้ า เน่ืองจากเป็นสาเหตุให้
เกิดการรู้จกัรับฟังค าแนะน าจากผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัในทิศทางท่ีถูกตอ้งโดยปราศจากการใช้
อ านาจเผด็จการและเป็นประชาธิปไตย นอกจากน้ีแลว้ ความนอบนอ้ม คือ คุณลกัษณะการประมาณ
ตนและไม่อวดเก่งแสดงความสงบเสง่ียม มองความส าเร็จขององคก์ารมากกวา่ความส าเร็จของตน 
และเลือกบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานเพื่อความส าเร็จ ผูน้  าแบบใฝ่บริการ คือ ผูน้ าท่ีมีความยติุธรรม
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และนอบนอ้มถ่อมตนซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ าแบบใฝ่บริการ โดยทัว่ไปมกัจะถูกมองวา่
อ่อนแอ เน่ืองจากผูน้ าแบบใฝ่บริการไม่ใช่จุดศูนย์รวมท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จแต่กลับมอง
ความส าเร็จของผูอ่ื้น ตวับ่งช้ีพฤติกรรมนอบนอ้มของผูน้ าแบบใฝ่บริการ ประกอบดว้ย การรับฟัง
ผูอ่ื้นอย่างเต็มใจด้วยความจริงใจ ไม่ใช่เสแสร้งหรือแสดงอาการพินอบพิเทาเกินกว่าเหตุจน
กลายเป็นการประจบสอพลอ ไม่หยิง่ผยองจากรับรู้ของผูอ่ื้น แสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่
หยาบกระด้าง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส ไม่มองคนดว้ยสายตาเหยียดๆ และแสดงความช่ืนชมและความ
เคารพผูใ้หญ่กว่าทั้งดา้นชาติวุฒิ วยัวุฒิ และคุณวุฒิ ไม่สนใจภาพลกัษณ์หรือการยกยอ แต่จะเพิ่ม
ความสนใจในความรับผิดชอบ มีความตอ้งการท่ีจะช่วยผูอ่ื้นอย่างจริงจงั และคน้หาวิธีการเพื่อให้
บริการผูอ่ื้นโดยปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรง รู้สึกรับผิดชอบต่อการใหบ้ริการและเปิดรับการวิจารณ์และ
ค าแนะน าซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะพฒันาให้ดีข้ึน การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวาน 
ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบคาย นุ่มนวล ชวนใหส้บายใจ ใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมและถูกกบับุคคลตลอดจน
การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดี โดยใช้ปัญญาไตร่ตรอง (Winston, 2003; Waddell, 2006; 
Poon, 2006; Moosbrugger & Patterson, 2008) ขณะท่ี Patterson (2003) และ Winston (2004) ให้
นิยาม ความนอบนอ้ม หมายถึง การยอมรับตวัเองและการใหค้วามส าคญัทั้งตนเองและผูอ่ื้น 
 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของ “ความนอบนอ้ม” หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการรู้จกัใช้ปัญญา
พิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง 
ไม่ท าท่าหยิง่ยโส การรู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ 
น่าฟัง ไม่หยาบคาย รู้จกัใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสม การมีจิตใจอ่อนโยน การมองโลกในแง่ดีจากการใช้
ปัญญาไตร่ตรอง และสามารถสรุปตวับ่งช้ีการแสดงออกถึงความนอบน้อมได ้6 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) 
การรู้จกัใช้ปัญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง  2) การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ 
นุ่มนวล ไม่หยาบกระด้าง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส 3) การรู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กว่า 4) การบอก
ความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบคาย รู้จกัใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสม 5) การมีจิตใจ
อ่อนโยน 6) การมองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง 
 2.1.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) 

  ความไม่เห็นแก่ตวั ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Altruism” ตามพจนานุกรมของเวบสเตอร์ 
(Webster, 2010) หมายถึง หลกัการปฏิบติัท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความไม่เห็นแก่ตวั คือ การยนิดีท่ีจะท าส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์ของตนเอง (Winston, 2003, 2004) การไม่เห็นแก่ตวั คือ การช่วยเหลือสงเคราะห์
แก่กนั ไม่เห็นแก่ตวัตามโอกาสอนัควรเป็นการสร้างเสริมสังคมใหเ้จริญรุดหนา้ เนน้ช่วยคนอ่ืนโดย
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ไม่ได้คิด ถึงประโยชน์ของตนเองและการเ สียสละส่วนตัว  (Patterson, 2003; Poon, 2006; 
Moosbrugger & Patterson, 2006) ขณะท่ี Waddell (2006) ใหนิ้ยาม การไม่เห็นแก่ตวั คือ การปฏิบติั
ต่อคนอ่ืนก่อนการปฏิบติัต่อตนเอง การไม่เห็นแก่ตวัเป็นคุณธรรมดา้นการไม่เห็นแก่ตวัท่ีแทจ้ริง คือ 
การสละส่ิงท่ีไม่ควรมีในตวัเราออกไป 

 ในหลกัพุทธศาสนานั้น การไม่เห็นแก่ตวัหรือจาคะในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนานั้น
ถือวา่เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นทรัพยอ์นัประเสริฐอยูภ่ายในจิตใจ พระเทพวิมลโมลี (2528) ไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของคุณธรรมดา้นการไม่เห็นแก่ตวัว่าการรู้จกัไม่เห็นแก่ตวัให้เป็นส่ิงของๆ ตนแก่คนท่ี
ควรให้ เป็นการแสดงน ้ าใจเพื่อผูกไมตรีและการไม่เห็นแก่ตวัอารมณ์ท่ีไม่ดีออกไปเป็นการช าระ
ลา้งมลทินในจิตใจของเราให้สะอาดปลอดโปร่งแจ่มใส ไม่เกลือกกลั้วอยู่กบัความสับสนวุ่นวาย
ของโลกตลอดเวลาท าให้สุขใจในชีวิตประจ าวนั เพราะการเก็บอารมณ์ขุ่นขอ้งหมองใจไวม้ากๆ จะ
ท าให้จิตใจคนเราหยอ่นสมรรถภาพและเสียคุณภาพของความเป็นคนดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่านพุทธ
ทาสภิกขท่ีุกล่าวไวว้า่ การไม่เห็นแก่ตวัเป็นการมีชีวติท่ีประเสริฐสุด ขณะท่ีพุทธทาสภิกข ุ(2526) ยงั
ไดก้ล่าวไวว้่า คุณธรรมดา้นการไม่เห็นแก่ตวัท่ีแทจ้ริง คือ การสละส่ิงท่ีไม่ควรมีในตวัเราออกไป 
อะไรทุกอย่างท่ีเป็นการเห็นแก่ตวัตอ้งสละออกไป นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (2547) ไดใ้ห้
ความหมายว่า การไม่เห็นแก่ตวั หมายถึง 1) การมีจิตโอบออ้มอารี ไม่เห็นแก่ตวั พสัดุและแรงงาน
ตน 2) การบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสาธารณะ และ 4) การส่งเสริม
คนผูมี้การไม่เห็นแก่ตวัและไม่ยกยอ่งคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการไม่เห็นแก่ตวัวา่ 
เป็นความมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเก้ือกูล บ าเพญ็ประโยชน์ สละโลภ สามารถร่วมงานกบัคนอ่ืนได ้
ไม่ใจแคบเห็นแก่ตวัหรือเอาใจตน และสุโขทยัธรรมาธิราช (2549) ให้ความหมาย ความไม่เห็นแก่
ตัว หมายถึง การละความเห็นแก่ตัว การแบ่งปันแก่คนท่ีควรให้ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ 
ก าลงัสติปัญญา รวมทั้งการสลดัทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเองดว้ย สอดคลอ้งกบัไพโรจน์ ปานอยู ่(2536) 
ไดใ้ห้ความหมายของการไม่เห็นแก่ตวั หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยการใหเ้พื่อนยมือุปกรณ์ 
แบ่งปันอาหาร หรือส่ิงของให้เพื่อนหรือบุคคลอ่ืน ช่วยท างาน ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเต็มใจ
ท างานเม่ือไดรั้บการขอร้องหรือไวว้างใจ 
 นอกจากน้ี Patterson (2003) ให้ทรรศนะวา่การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่เห็นแก่ตวัได้
เร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1800 ซ่ึงมีการอภิปรายและอธิบายค าจ ากดัความของการไม่เห็นแก่ตวั โดยงานวจิยั
ท่ีเก่ียวกบัการไม่เห็นแก่ตวัจะเนน้ความเขา้ใจทางดา้นเหตุจูงใจและพฤติกรรมของการไม่เห็นแก่ตวั 
กล่าวคือ การไม่เห็นแก่ตวัจะเป็นความเช่ือมโยงระหวา่งเหตุจูงใจท่ีดีและพฤติกรรมความดี และเช่ือ
วา่การไม่เห็นแก่ตวัจะน าพาไปสู่เป้าหมายของบุคคลอยา่งไรก็ตาม บางคร้ังการไม่เห็นแก่ตวัอาจจะ
ท าใหเ้กิดการขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 
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 Patterson (2003) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการไม่เห็นแก่ตัว 
สอดคลอ้งกบั Winston (2003, 2004) ว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการไม่เห็นแก่ตวั ได้แก่ ความ
กังวลเก่ียวกับสวสัดิการของผูอ่ื้นและการดูแลปรับปรุงสวสัดิการของพนักงาน ถึงแม้ว่าต้อง
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนในฐานะผูน้ าแนวคิดน้ี ผูน้  าจะแสวงหาผลประโยชน์ขององคก์ารและ
แสวงหาประโยชน์ใหผู้ต้าม โดยการสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้บุคคล
อ่ืน หรือสังคม ไดแ้ก่ การสละก าลงักาย การสละส่ิงของ การสละสติปัญญา การสละเวลา และการ
สละความสุขสบาย ซ่ึงตวับ่งช้ีการไม่เห็นแก่ตวัของภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ คือ การแสดงออก ใน
การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน หรือสังคม ได้แก่ การ
ช่วยเหลือ หรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน การให้ทรัพย์ หรือส่ิงของท่ีตนมีอยู่ การคิดหรือ
ช่วยเหลือแกปั้ญหาให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และการให้เวลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น (Winston, 2003; Patterson (2003);Winston, 2004) เช่นเดียวกบั Moosbrugger 
and Patterson (2006) อธิบายการไม่เห็นแก่ตวั โดยยกตวัอยา่งแนวคิดของผูเ้ผยแผศ่าสนา พวกเขามี
พฤติกรรมท่ีจะพยายามคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนอ่ืนๆ หรือสังคมส่วนรวมโดยไม่หวงัส่ิงตอบ
แทน เขาท าหน้าท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุนในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เขามีความสุข
เม่ือเห็นผูอ่ื้นไดรั้บรางวลัโดยการให้ทรัพย ์หรือส่ิงของท่ีตนมีอยู่ และการสนบัสนุนและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เวลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือให้ค  าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาแก่ผูอ่ื้นเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 สุโขทัยธรรมาธิราช (2549) น าเสนอพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการไม่เห็นแก่ตัว 
ประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) การให้ทางกาย เช่น ช่วยเหลือผูอ่ื้นท าธุรการงานท่ีไม่มีโทษ ไม่น่ิง
ดูดาย ช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ 2) การให้ทางวาจา เช่น ช่วยเหลือให้ค  าแนะน าทั้งทางโลก
และทางธรรม ช่วยเหลือเจรจาเป็นธุระให้ส าเร็จประโยชน์ 3) การให้ทางก าลงัสติปัญญา เช่น ช่วย
แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เช่น แกปั้ญหาความเดือดร้อนแก่คนท่ีไม่ได้ท  าผิดช่วยคิดหา
แนวทางท่ีถูกตอ้ง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผูอ่ื้นตามก าลงัสติปัญญา 4) การให้ดว้ยก าลงัทรัพย ์เช่น 
แบ่งปันเคร่ืองอุปโภคบริโภค ให้แก่ผูข้ดัสนท่ีสมควรให้ แบ่งปันเงินทองแก่ผูข้ดัสนท่ีสมควรให้ 
สละทรัพยเ์พื่อการกุศล และ 5) การให้ทางใจ เช่น ยินดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข ไม่อาฆาตจองเวร ให้
อภยัในความผิดของผูอ่ื้นท่ีส านึกผดิไม่นึกสมน ้าหนา้ผูอ่ื้นเม่ือเพล่ียงพล ้า ไม่โลภอยากไดส่ิ้งของคน
อ่ืนมาเป็นของตน นอกจากการไม่เห็นแก่ตวัในดา้นดงักล่าวแลว้ 
 กรองแก้ว สานุสนธ์ (2529) ได้กล่าวถึง การไม่เห็นแก่ตวั คือ 1) การสละก าลังกาย 
หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกในการใช้แรงกายของตนเพื่อช่วยเหลือ 
หรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืนหรือสังคม เช่น ช่วยเหลือผูอ่ื้นยกส่ิงของ 2) การสละทรัพยส่ิ์งของ 
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หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกในการให้ทรัพยห์รือส่ิงของท่ีตนมีอยู ่เพื่อ
ช่วยเหลือหรือท าประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนหรือสังคม เช่น การให้เงินหรือส่ิงของแก่ผูอ่ื้น 3) การสละ
สติปัญญา หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม เช่น ช่วยอธิบายส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่เขา้ใจ 4) การสละเวลา 
หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกในการให้เวลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม เช่น การให้เวลาท่ีจะตอ้งท างานของตนเองไปช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น และ 5) การสละความสุขสบาย หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกใน
การให้ความสุขสบายส่วนตวัเพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนหรือสังคม เช่น สละท่ีนัง่
บนรถเมลใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น 
 Organ (1990) น าเสนอแนวคิดท่ีว่าดว้ยองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารหน่ึงในองคป์ระกอบนั้นคือการไม่เห็นแก่ตวั หรือ พฤติกรรมใหค้วามช่วยเหลือ      เป็น
พฤติกรรมท่ีท าดว้ยความสมคัรใจเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือมีปัญหาในการท างานให้สามารถท างานใน
หน้าท่ีของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ภายใตส้ถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การแนะน าให้แก่พนกังานท่ีเขา้มา
ท างานใหม่ว่าจะตอ้งใช้อุปกรณ์ใดบา้ง ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในงานท่ีคัง่คา้ง หรือช่วงท่ีเพื่อน
ร่วมงานลาป่วย สับเปล่ียนวนัหยดุใหก้บัเพื่อนร่วมงาน  
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของ “ความไม่เห็นแก่ตวั” ไดว้า่ 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสละผลประโยชน์
ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้บุคคลอ่ืน หรือสังคม การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้แก่
บุคคลอ่ืน การคิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และ การให้เวลาของตน
เพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีท่ีแสดงออกถึงการ
ไม่เห็นแก่ตวั 4 ตวับ่งช้ีประกอบดว้ย 1) การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้
บุคคลอ่ืน หรือสังคม 2) การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน 3) การคิดหรือช่วยเหลือ
แกปั้ญหาให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และ 4) การให้เวลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
 
 
 
 2.1.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  
Intelligence) 
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  ค าว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” (Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient) 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอ้ารมณ์อยา่งมีเหตุผล คือ การรับรู้อารมณ์ การรวมอารมณ์ในความคิด
เพื่อการเขา้ใจอารมณ์และจดัการกบัอารมณ์ (Mayer, Salovey & Caruso, 2002) เป็นความสามารถ
ในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผูอ่ื้น เพื่อการสร้างแรงบนัดาลใจในตนเอง สามารถจดัการ
อารมณ์ของตนและอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ต่างๆ ได้ (Goleman, 1999 cited in Bass & 
Riggio, 2006) เป็นการใชอ้ารมณ์อยา่งฉลาด โดยการใชอ้ารมณ์น าพฤติกรรมและความคิดไปในทาง
ท่ีส่งเสริมผลลพัธ์ของตน (Weisinger, 1998 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) เป็นความสามารถ
ในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผูอ่ื้น เพื่อการสร้างแรงบนัดาลใจในตนเอง สามารถจดัการ
อารมณ์ของตนและอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ต่างๆ ได ้(Cooper & Sawaf, 1997 อา้งถึงใน วี
ระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542) ต่อมา Bar-On (1997, อา้งถึงใน เสาวนิตย ์ทวีสันทนีนุกูล, 2550) ไดใ้ห้
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ใหม่ หมายถึง ชุดของขีดความสามารถ สมรรถนะ และ
ทกัษะทางจิตพิสัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการประสบความส าเร็จในการปรับตวัให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพท่ีดี และประสบความส าเร็จในชีวิต ในปี ค.ศ. 1995 ไดใ้ห้
ความหมายในส่วนของความคิดท่ีเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ท่ีจะตระหนกัรู้เท่าทนัในความคิดความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได ้รู้จกัเห็นอก
เห็นใจผูอ่ื้น มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง ช้ีน าความคิดและการกระท าของตนได้
อยา่งสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตโดยมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน (Mayer & 
Salovey, 1995 อา้งถึงใน ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ, 2550) นอกจากน้ีนกัวชิาการไทยไดนิ้ยามค าวา่ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัรู้และเขา้ใจอารมณ์ หรือความรู้สึกของ
ตนเองสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และเป็น
ความสามารถในการตระหนักรู้ และเข้าใจความรู้สึกของผูอ่ื้น และความสามารถในการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกับผูอ่ื้น สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในขณะนั้นได้อย่าง
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ตลอดจนมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
จดัการกบัอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
บุคคล ท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการโนม้น้าวผูอ่ื้นได ้(อุดมพร แกว้ประดิษฐ์, 2546; วิเชียร 
อามาตยท์ศัน์, 2548; ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล, 2548; เปรมปรีด์ิ หมู่วิเศษ, 2549; บณัฑิตย ์ทุมเทียง, 
2549; เสาวนิตย ์ทวีสันทนีนุกูล, 2550) เพื่อให้มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคล ท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการโนม้นา้วผูอ่ื้นได ้

 เช่นเดียวกบันิยามในเชิงบริหารท่ีกล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารหมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจและคุมอารมณ์ของตนเองได้ อีกทั้งยงัมีความสามารถในการ
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เขา้ใจอารมณ์และหยัง่รู้อารมณ์ของผูอ่ื้น สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น เขา้ดว้ยกนั
ไดเ้ป็นอย่างดี รู้จกัสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดต้ลอดไป โดยการรับรู้ของครูผูส้อนว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม (ชยัสิทธ์ิ สุวจสุวรรณ, 2544) สอดคลอ้งกบั ธงชยั ถาวร (2546) ได้
ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึ ง ความสามารถของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเขา้ใจและคุมอารมณ์ของตนเองได ้อีกทั้งยงัมีความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์และ
หยัง่รู้อารมณ์ของผูอ่ื้นได ้สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็น
อยา่งดี รู้จกัสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้อีกทั้งยงัมีความสามารถในการรับรู้ เขา้ใจและ
ศรัทธาตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถจดัการในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างราบร่ืน
เหมาะสม เช่นเดียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง ความสามารถ
ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น สามารถแยกความแตกต่างของ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนและใช้ขอ้มูลเป็นเคร่ืองช้ีน าในการคิด และการกระท าส่ิงต่างๆ ช่วยให้การด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (วนิดา ปรียะอนุกูล, 2549) นอกจากนั้นได้มีผูใ้ห้
ความหมายของหวัหนา้ และผูบ้ริหารขององคก์ารในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ของหวัหนา้หอผูป่้วย หมายถึง ความสามารถของหวัหนา้หอผูป่้วยในการเขา้ใจอารมณ์ของ
ตนเองและผูอ่ื้นสามารถแสดงอารมณ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นสามารถปรับตวัและจดัการกบัความเครียดไดแ้กไ้ขปัญหาหรือ
สถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข (นวลจนัทร์ อาศยัพานิชย,์ 2545) ส่วน
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารขององค์การเอกชน หมายถึง การตระหนักรู้ในความคิ ด
ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองและของผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถจูงใจใหค้วามหวงัแก่ตนเอง 
มองโลกในแง่ดีสามารถปรับสภาพอารมณ์ ควบคุมและจดัการอารมณ์พร้อมทั้งการกระท าของ
ตนเองให้ไปสู่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างสมเหตุสมผลท าให้ผูอ่ื้นสามารถจดัการกบัอารมณ์
ตนเองไดอ้ย่างสร้างสรรค์และสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนได้อย่างประสบความส าเร็จ (สุเมธ 
บุญมะยา, 2547) เช่นเดียวกบั สุพาณี สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 
ความสามารถในการรับรู้และควบคุมในอารมณ์ของตนเองได ้เห็นใจและเขา้ใจในอารมณ์ของคน
อ่ืน เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถแสดงอารมณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมตามวยั ตามกาลเทศะ ตามสถานการณ์ และมีความมุ่งมัน่ตามท่ีต้องการใช้จนส าเร็จ
ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  ตามทศันะ Mayer & Salovey (1990, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) ได้
บญัญติัศพัทค์  าวา่ Emotional Intelligence ข้ึนใชเ้ป็นคร้ังแรก และไดเ้สนอวา่ ความฉลาดทางอารมณ์
เป็นความสามารถในการปรับตวั คือ การประเมินค่าและการแสดงออกทางอารมณ์ 3 ขั้น 
  1) ขั้นรู้จกัภาวะอารมณ์ของตนเอง การประเมินภาวะอารมณ์ของตนไดถู้กตอ้ง และ
การแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม การท่ีบุคคลสามารถรับรู้ระบุ และจ าแนกภาวะอารมณ์ท่ีเกิดกบัตน
ไดเ้ป็นปัจจยัน าท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการปรับตวัการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งดี เช่น เด็ก
สามารถรับรู้ภาวะอารมณ์ท่ีแสดงออกทางสีหน้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท่ีผนัตามระดบัอายุ ยิ่งโตยิ่งรับรู้
อารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2) ขั้นควบคุมอารมณ์ ขั้นน้ีจะกับดูแลภาวะอารมณ์ของตนและของผูอ่ื้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้ งในแง่ของกายกรรมวจีกรรม และมโนกรรม ในบางอาชีพ
จ าเป็นตอ้งฝึกขั้นน้ีมากเป็นพิเศษ เช่น ผูต้ามตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ท่ีตอ้งฉลาดรู้เท่าทนัในท่าทีภาวะ
อารมณ์ ความตอ้งการของลูกคา้ 
  3) ขั้นใช้ความฉลาดทางอารมณ์ แต่ละคนจะมีความสามารถใช้ประโยชน์จากภาวะ
อารมณ์ของตนต่างกนัในการแกไ้ขปัญหา หรือช่วยในการปรับตวั หากอารมณ์ดีอาจมีส่วนช่วยให้
เกิดภาวะคิดสร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบขอ้สอบการคิดวเิคราะห์ขณะท่ีอารมณ์
เศร้าท าใหก้ารคิดแบบอุปมาอุปไมยชา้ลง 
  นอกจากน้ี Gardner (1993, อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ไดพ้ฒันาจากแนวคิด
เดิมโดยจ าแนกความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ดา้น คือ 
  1) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์และตอบสนอง
อารมณ์และความตอ้งการของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2) ด้านการรู้จกัตนเอง เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง สามารถ
แยกแยะอารมณ์ และความรู้สึกตลอดจนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ต่อมา Persuric & Byham (1996, อ้างถึงใน จิรพรรณ พีระวรรณกุล,  2545) ได้
ท าการศึกษาวิจยัและยงัช้ีให้เห็นความส าคญัของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ว่ามีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานในองค์การ พบว่า อุบติัเหตุในการท างานลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
หลังจากท่ีผูบ้ริหารได้รับการฝึกอบรมเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์  เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนัปรากฏว่าหลงัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในหน่วยงานไดรั้บการ ฝึกอบรมเร่ืองความฉลาดทาง
อารมณ์แลว้ ผลของผลิตภณัฑ์ของบริษทันั้นเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ จากยอดเดิม และ
ในทางตรงกนัขา้ม ในกลุ่มธุรกิจท่ีผูบ้ริหารไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ไม่
พบรายงานวา่ผลผลิตของธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด 
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  เช่นเดียวกบั Mayer & Salovey (1997, อา้งถึงใน ธีรานิตย ์สันติพฤทธ์ิ, 2546) ไดเ้สนอ
โมเดลท่ีปรับปรุงใหม่ โดยเน้นดา้นปัญญาของความฉลาดทางอารมณ์ และพยายามอธิบายความ
ฉลาดทางอารมณ์ในแง่ของศกัยภาพ เพื่อเติบโตดา้นสติปัญญาและอารมณ์ และไดเ้นน้บทบาทของ
อารมณ์ท่ีมีบทบาทเขา้มาจดัล าดบั และช้ีน าความคิดของมนุษยใ์ห้มุ่งสู่ขอ้มูลส าคญัท่ีเราใส่ใจ และ
เสนอวา่ ความฉลาดทางอารมณ์น่าจะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ตามล าดบั กล่าวคือ 
  1) การรับรู้ การประเมิน และการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ 
  2) การเก้ือหนุนการคิดของอารมณ์ 
  3) การเขา้ใจ การวเิคราะห์ และการใชค้วามรู้สึกเก่ียวกบัอารมณ์ 
  4) การคิดใคร่ครวญและการควบคุมอารมณ์ของตน เพื่อพฒันาความงอกงามด้าน
สติปัญญา และอารมณ์ต่อไป ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการท่ีสูงสุด 
  นอกจากทศันะเชิงทฤษฏีของความฉลาดทางอารมณ์แลว้ Lam (1998, อา้งถึงใน ณัฐ
วุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550) ท่ีไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ของวิศวกรใน
บริษทั กบัผลการปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีมีความตึงเครียดแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่ความ
ฉลาดทางอารมณ์สามารถเป็นตวัท าลายผลการปฏิบติังานดว้ย สอดคลอ้งกบั Derman (1999, อา้งถึง
ใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารท่ี
ประกอบธุรกิจแบบครอบครัวกบัความส าเร็จในธุรกิจ ในประเทศอิสราเอล จ านวน 46 คน พบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัสูงของผูบ้ริหารเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในธุรกิจ 
ขณะเดียวกนั Fisher & Ashanasy (2000) ไดศึ้กษาพบวา่ บุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์มกัเป็นผูท่ี้
มีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จในชีวิต ส่วนบุคคลท่ีมีปัญหาในชีวิตสมรส ปัญหาครอบครัว 
และปัญหาสุขภาพมกัเป็นผูท่ี้ขาดความฉลาดทางอารมณ์และเป็นบุคคลท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน
การท างาน และการประกอบอาชีพ ความเสียหายท่ียิง่ใหญ่เหล่าน้ีมกัมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและ
วยัรุ่น ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ต ่าจะเป็นสาเหตุน าไปสู่การเก็บกด การมีนิสัยในการ
กินผิดๆ การตั้งครรภโ์ดยไม่ตอ้งการ การกา้วร้าว และการก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรง อาจกล่าวไดว้่า
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของแต่ละบุคคลมีส่วนเก่ียวข้องกับเร่ืองความฉลาดทาง
อารมณ์ทั้งส้ิน ต่อมาในช่วง ค.ศ. 2000 ถึงปัจจุบนัไดคื้อวา่ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการประเมินและเขา้ใจจุดอ่อนของตวัเอง และใช้เทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล เร่ิม
พฒันาตั้งแต่รู้จกัอารมณ์ของตัวเอง เอาใจใส่อารมณ์ของผูอ่ื้น พฒันาทักษะทางสังคมซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นของมนุษย ์ตอ้งฝึกฝนเรียนรู้สถานการณ์ ท่ีจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจ
สู่ความส าเร็จ (กรมสุขภาพจิต, 2543)  
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 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของ ‘’ความฉลาดทางอารมณ์’’ 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการตระหนกั
ถึงความรู้สึกความคิดและอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  ความสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ การ
สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง การแสดงความคิด และการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
การมองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมี
ความสุข ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีท่ีแสดงออกถึงความฉลาดทางอารมณ์ 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
1) การตระหนักถึงความรู้สึกความคิดและอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น  2) ความสามารถจดัการ
ควบคุมอารมณ์ 3) การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเอง 4) การแสดงความคิด และการกระท าของ
ตนเองไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และ5) การมองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการด าเนิน
ชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
 2.1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของการอุทิศตน (Commitment) 
  ป. มหาขนัธ์ (2539) ไดอ้ธิบายถึง การอุทิศตนเพื่องานดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท บากบัน่ 
เสียสละ ดว้ยความเต็มใจโดยไม่ค  านึงถึงความเหน็ดเหน่ือย ความยากล าบาก มีความอดทน มีความ
เพียรพยายาม มีวินยัในตนเอง มีสมาธิในการท างาน โดยไม่ค  านึงถึงส่ิงอ่ืนใด ไม่กลวัต่ออุปสรรค
และปัญหา เช่นเดียวกบั ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ไดก้ล่าวถึงคนท่ีคุณลกัษณะการอุทิศตนนั้น
การมีความทุ่มเท จะมุ่งมัน่ท างานในลกัษณะมีความสุข มีความมุ่งมัน่ และมีความพึงพอใจของ
ตนเองโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือการยกยอ่งจากผูอ่ื้น ท างานดว้ยความรักและความพอใจ ดว้ยการ
อุทิศตนทั้งก าลงักายและก าลงัใจอย่างเต็มศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ และรังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2551) ได้
กวา่งไวว้า่ การอุทิศตนเป็นความทุ่มเท มุ่งมัน่ จริงจงั มีพลงั มีสมาธิ มีศรัทธา และมีความเต็มใจใน
การท างานสูง สอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547) ไดใ้หค้วามหมายถึงการอุทิศตนวา่การ
มีความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศยัความเพียร ความ
อดทน ขยนัขนัแข็ง ความเด็ดเด่ียว ไม่ไดห้มายความว่าเป็นส่ิงท่ีกระตุน้จากเงินทองหรือเกียรติยศ 
ช่ือเสียง 
  Dubrin (2006) ได้กล่าวถึง การอุทิศตน ความมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการผู ้อ่ืนมากกว่า
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีพวกเขาตอ้งการ Gubman (2003) ไดอ้ธิบายถึงการอุทิศตนว่าเป็นการ
ให้พลังกาย พลังใจอย่างเต็มท่ีซ่ึงแสดงออกมาในหลายๆรูปแบบ เช่น การมุ่งมัน่ท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีความเต็มใจท่ีจะสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพเกินความคาดหมายขององค์การ 
เช่นเดียวกับ Perrin (2003) ได้กล่าวถึงการอุทิศตนเป็นการมีส่วนร่วมทั้ งปัจจัยด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก และปัจจยัด้านเหตุผลท่ีสัมพนัธ์กบัองค์กร เป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะสามารถอุทิศตนเพื่อ
ความส าเร็จขององค์กรหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นระดบัความพยายามอย่างละเอียดรอบคอบ มีความ
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สอดคลอ้งกบัทศันะของ Associates (2004) ท่ีให้ความหมายของการอุทิศตนเพื่องานวา่เป็นการอุทิศ
อารมณ์ ความรู้สึก ความศรัทธาและสติปัญญา ให้กบัองค์กรโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนท่ีเป็นรางวลั
ใดๆ เพียงแต่เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์ดว้ยความพึงพอใจ และWhite (2005) ได้
ให้ความหมายของการอุทิศตน หมายถึง การแสดงออกให้เห็นถึงการแสดงออกท่ีมีความเต็มใจใน
การท างานและมีศรัทธาแรงกล้าท่ีจะดึงเอาความสามารถพิเศษออกมา เช่นเดียวกบั Lodaht and 
Kejner (2007) ได้กล่าวถึงการอุทิศเป็นการทุ่มเททั้งเวลา พลงังาน อย่างมีความมุ่งมัน่และตั้งใจ
เสมือนวา่งานหรือภาระหนา้ท่ีคือส่วนหน่ึงของชีวิต 
  Greenleaf (1997 อ้างถึงใน Spears & Lawrence, 2002) ได้กล่าวถึง การอุทิศตนเพื่อ
พฒันาคน (Commitment to the Growth of People) หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าความเป็นบุคคล
ของมนุษยแ์ต่ละคนมีคุณค่าสูงกวา่ผลงานของบุคคลนั้น อุทิศตนอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาบุคลากร
ใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเติบโตตามวฒิุภาวะของแต่ละคน 
  ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบของ “การอุทิศตน” หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการประพฤติตนในการ
มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ในเป้าหมายการท างาน มีการประพฤติ
ตนดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สร้างศรัทธาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน กระตุน้ให้เกิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน และสามารถสรุปตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการอุทิศตนได ้6 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
2) ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน 3) มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
4) สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 5) มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความเพียร
พยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน และ 6) กระตุน้ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน  

 จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของ “การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถวดัไดจ้ากองค์ประกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ 1). 
ความนอบนอ้ม 2) ความไม่เห็นแก่ตน 3) ความฉลาดทางอารมณ์ และ 4) การอุทิศตน ขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2-3 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 

1. ความนอบ
นอ้ม 
(Humility) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีแสดงออกถึงการรู้จกัใชปั้ญญา
พิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตาม
ความเป็นจริง การแสดงกิริยา
ท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบ
กระดา้ง ไม่ท าท่าหยิง่ยโส การ
รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 
การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ี
สุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบ
คาย รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม 
การมีจิตใจอ่อนโยน การมอง
โลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญา
ไตร่ตรอง 

1. การรู้จกัใช้ปัญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้น
ตามความเป็นจริง 
2. การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่
หยาบกระดา้ง ไม่ท าท่าหยิง่ยโส 
3. การรู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 
4. การบอกความจริงด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ ไม่
หยาบคาย รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม 
5. การมีจิตใจอ่อนโยน 
6. การมองโลกในแง่ดีจากการใช้ปัญญา
ไตร่ตรอง 

2. ความไม่เห็น
แก่ตน 
 (Altruism) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการสละผลประโยชน์ส่วนตน
เพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์ให้
บุคคลอ่ืน หรือสังคม 
การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์
ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน การคิดหรือ
ช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้น
หรือสังคมส่วนรวม การใหเ้วลา
ของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

1. การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ช่วยเหลือท าประโยชน์ใหบุ้คคลอ่ืน หรือ
สังคม 
 2. การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ใหแ้ก่
บุคคลอ่ืน 
3. การคิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้น
หรือสังคมส่วนรวม 
4. การใหเ้วลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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ตารางท่ี 2-3 (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 

3. ความฉลาด
ทางอารมณ์ 
(Emotion 
Intelligence) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการตระหนกัถึง
ความรู้สึก ความคิด และอารมณ์
ของตนเองและผูอ่ื้น 
ความสามารถจดัการควบคุม
อารมณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่ตนเอง การแสดงความคิด 
และการกระท าของตนเองได้
อยา่งสมเหตุสมผล การมองโลก
ในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์
ดว้ยการด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

1. การตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และ
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 
2. ความสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเอง 
4. การแสดงความคิด และการกระท าของ
ตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
5. การมองโลกในแง่ดี สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

4. การอุทิศตน 
(Commitment) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการประพฤติตนใน
การมีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ือง
ของคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ใน
เป้าหมายการท างาน มีการ
ประพฤติตนดีปฏิบติัตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การท างาน มีความกระตือรือร้น 
มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่
ตั้งใจในการท างาน กระตุน้ใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
เพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน  

1. มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน 
3. มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ท างาน 
5. มีความกระตือรือร้น มีความเพียรพยายาม
และมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
6. กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
เพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
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 2.1.6 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการของ “ความยุติธรรม” (Justice) 
  Kohlberg (1981) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของผูท่ี้มีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความ
ยติุธรรม ประกอบดว้ย 1) การยึดความถูกตอ้ง ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
สังคม 2) เป็นกลาง การน าเสนอเน้ือหาอยา่งเป็นกลางหรืออยา่งตรงไปตรงมา เขา้ใจในสิทธิของตน
และของผูอ่ื้น การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ เขา้ใจในสิทธิของตนและของผูอ่ื้น เป็นผูไ้ม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบติั การตดัสินใจควรถูกกระท าโดยปราศจากความล าเอียง 
  Covey (1991) กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านความยุติธรรม 
ประกอบด้วย 1) มีความเป็นธรรม (Fair Play) มีเหตุผลและวางตวัเป็นกลางอย่างสม ่าเสมอ 2) มี
ความเข้าใจผูอ่ื้น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Considerration for Other) การท าความเข้าใจความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน การตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
  Nancy (2001) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยุติธรรม คือ การพูดและท า
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม มีความสมดุลกบัทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น และเม่ือน าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาวา่ผิดหรือ
ถูกนั้น ก็ตอ้งอาศยัสติปัญญาอนัสามารถรวมกบัทศันะอนัเป็นกลาง ไม่เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
แบบวา่ตั้งธงไวก่้อน 
  Moorhouse (2002) กล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยุติธรรม 
ประกอบดว้ย 1) เป็นผูมี้ความเป็นธรรม การบริการท่ีให้ความเสมอภาค การปฏิบติัตนด้วยความ
เท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่
มีอคติค านึงถึงพรรคพวกของตนเองและท่ีส าคญัจะตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายกลาง 2) เป็นผู ้
ท่ี มี บุคลิกน่า เกรงขาม  3) เ ป็นผู ้ท่ีพึ่ งพาอาศัยได้  4) เ ป็นผู ้ไม่ มีอคติ  ไม่ เ ลือกปฏิบัติ  (Non-
discrimination) คือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 
  Fullan (2003) กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านความยุติธรรม 
ประกอบด้วย 1) ยึดความถูกตอ้งเป็นหลกั ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั การ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่
ปล่อยใหส่ิ้งท่ีผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องน้ีน าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบ 
  National Policy Board for Educational Administration (2004) ได้เสนอเกณฑ์ในการ
พิจารณาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ยเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ดา้นความยติุธรรมคือการปฏิบติัอยา่งยุติธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าความเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยติุธรรม 
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  Pijianowski (2007) กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมมีความส าคญั
อยา่งยิ่งและมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารควรมีในการบริหารจดัการศึกษา ซ่ึงจะท าให้การจดัการศึกษา
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง ดา้นความยุติธรรมคือ การยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และ การเคารพ
ตนเองและผูอ่ื้น การพิจารณาถึงเหตุผล 
  Paul (2013) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม: รูปแบบผูน้ าทางการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 พบว่าคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยุติธรรม คือการท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง  การตัดสินใจของบุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยความเป็นกลางและพิจารณาถึงประเด็น
สาระส าคญั การไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้โง่เขลากวา่ การไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ผิดพลาด
หรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้นใหก้บัตนเอง 
  Paul (2013) ไดศึ้กษา ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม เก่ียวกบัโมเดลส าหรับผูน้ าทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยั ฟรอลิดา ให้ทศันะว่า ผูน้  าทางการศึกษาจะมีบทบาททั้งเป็นผูส้อน 
เป็นครู เป็นท่ีปรึกษาซ่ึงจะตอ้งมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอน การน าใน
โรงเรียน และไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยติุธรรม คือ ความถูกตอ้ง
และยติุธรรม 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้  าหนดเกณฑค์ดัเลือกผูบ้ริหาร
ตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ ์ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นไดก้ล่าวถึงถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
ดา้นความยุติธรรม การท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งมีใจเป็นกลาง การกระท าดว้ยการแยกแยะประเด็นท่ีแตก
ร่างกัน ด้วยการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนในข้อเท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับกระบวนการตดัสินใจ เพื่อท าใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้ง  
  นิคม นาคอา้ย (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม การน าอยา่งมีจริยธรรม ซ่ึงได้
กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะตอ้งเป็นผูย้กระดบัความประพฤติประกอบดว้ย ความยุติธรรม มี
เหตุผล วางตวัเป็นกลาง ใชข้อ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอส าหรับกระบวนการตดัสินใจ เพื่อท าให้
การตดัสินใจถูกตอ้ง ปราศจากความล าเอียง (The lack of bias rule) การท าการตดัสินใจของบุคคล
จะตอ้งปฏิบติัดว้ยความเป็นกลางและพิจารณา 
  ส านกังานสภาการศึกษา (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยติุธรรม 
ประกอบด้วย ความเท่ียงธรรม การปฏิบติัตนด้วยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
สอดคล้องกบัความเป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง การ
วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายกลาง 
  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม 
ดา้นความยุติธรรม คือ 1) ยึดมัน่และยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Moral Courange) หมายถึง การยึด
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มัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ชอบธรรม มีความเสียสละ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันา ยกึหลกั
วิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ 2) โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(Transparency and Accountability) หมายถึง การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได ้เปิดเผลขอ้มูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 3) 
ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) คือการบริการท่ีให้ความเสมอภาค และถูกตอ้ง มีความเมตตา
และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้น าเชิง
คุณธรรมในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความยุติธรรม คือ 1) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง การพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบในขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Josephson (2009) กล่าวถึง ความยุติธรรม (Fairness) จะเก่ียวกบัเร่ืองของความเสมอ
ภาค  (Equality)  ความไม่ล า เ อียง  ( Impartiality)  ความได้สัด ส่วน (Proportionality)  ความ
ตรงไปตรงมา (Openness) และการมีกระบวนการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (Due Process) โดย 1) ตอ้ง
ตดัสินใจอย่างมีกระบวนการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (Process) 2) มีการตดัสินใจด้วยความเป็นกลาง 
(Impartiality) 3) มีการตดัสินใจดว้ยความถูกตอ้ง (Equity) 
  National Centre for Ethics in Health Care (2005) กล่าวถึง ความยุติธรรม (Fairness) 
คือ 1) รักษาไวซ่ึ้งความยุติธรรม (Fairly) และความถูกตอ้ง (Equitably) มีการพิจารณาอยา่งแจ่มแจง้
ถึงประเด็นจริยธรรมเม่ือจะตอ้งตดัสินใจ 3) ในการจดัการจะใช้กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานท าการ
ตดัสินใจ 4) จะใชก้ารประเมินทางเลือกอยา่งหลากหลายเม่ือบอกถึงการตดัสินใจท่ีส าคญัแก่ทีมงาน 
4) จะใชเ้วลาในการอธิบายเหตุผลส าหรับการตดัสินใจแก่ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม 
  Karaköse (2007) กล่าวถึง โดยเห็นวา่ พฤติกรรมดา้นความยุติธรรมของภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมนั้น 1) ปฏิบติัต่อลูกน้องดว้ยความเป็นกลางไม่ล าเอียงตรงไปตรงมา 2) ปฏิบติัต่อทุกคน
ดว้ยความถูกตอ้งอย่างเท่าเทียมกนั 3) ให้รางวลัความส าเร็จกบัพนกังานทุกคนอย่างเสมอภาค 4) 
แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการอยา่งเป็นระบบ 
 
  Brown (2007) กล่าวถึง เขาเช่ือวา่จุดแข็งของ ผูจ้ดัการคือการเป็นผูแ้สดงบทบาทเชิง
จริยธรรม ดี หรือ เลว ส าหรับพนกังานไดว้างรากฐานส าหรับคน้หาความจริงเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมในสถานท่ีท างาน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเหมือนกนักบั บุคคลแห่งคุณธรรม (as Moral 
Persons) คือ ผูจ้ดัการเชิงคุณธรรมตอ้งมีความยุติธรรม (Fair) ผูมี้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะตอ้ง 1) 
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สามารถอธิบายในการตดัสินใจอย่างมีหลกัการต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 2) การตดัสินใจอย่างมี
เหตุผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง 3) หลักความเป็นกลาง ตรงไปตรงมาเป็นหัวใจของความ
ยติุธรรม 
  Mowbray (2009) กล่าวถึง จะต้องมีความยุติธรรม ซ่ึงความยุติธรรม (Fair) คือ 
ความสามารถในการสร้างความเป็นธรรมกบัทุกคนโดยผูมี้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีลกัษณะดงัน้ี 
คือ 1) สามารถอธิบายสภาวะแวดลอ้มไดท้ั้งหมดและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งมีเหตุผล 2) มีการ
ตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Right) 3) มีการตดัสินใจดว้ยความไม่มีอคติ 4) มีการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 5) การตดัสินใจโดยให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกคน 6) การตดัสินใจดว้ยวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 
 
  Mendonca (2001) ได้พูดถึงคุณลักษณะของผูน้ าท่ีดีว่าต้องเป็นผูมี้ความยุติธรรม 
คุณค่าส าหรับความยุติธรรมนั้นเป็นความปรารถนาของทุกคน มีลกัษณะดงัน้ี คือ 1) มีความพยายาม
อย่างต่อเน่ืองท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นรู้ว่าอะไร คือ ส่ิงท่ีถูกตอ้ง 2) มีการจดัการดว้ยกระบวนการท่ีถูกตอ้ง
ยติุธรรม และ การตดัสินใจค านึงถึงสิทธิพึงมีพึงไดข้องผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 Mayer et al. (2008) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าจะตอ้งท าให้เกิดความตระหนกัในความยุติธรรม 
(Fair) ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) จะตอ้งจดัการหรือปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยการจดัการอยา่งเป็นธรรม 
2) ก่อให้เ กิดประโยชน์กับทุกคนด้วยความเสมอภาค 3) เป็นผู ้มีความยุติธรรมไม่ล าเอียง
ตรงไปตรงมา (Fairness) 4) บริหารงานดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั (Equality) 5) บริหารงาน
ดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม (Justice) และ 6) บริหารงานดว้ย 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของความ
ยติุธรรม (Justice) จากทศันะและจากผลการศึกษาวจิยัของนกัวชิาการ 21 แหล่งดงักล่าวมานั้น ผูว้จิยั
พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นักวิชาการเรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น 
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 

1. ความถูกตอ้ง (Rightness) ไดแ้ก่ 1) การยดึความถูกตอ้ง 2) การพูดและท าในส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง 3) ยึดความถูกตอ้งเป็นหลกั 4) การยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 5) การท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 6) การ
ยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม 7) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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2. ความเท่ียงธรรม (Rectitude)ไดแ้ก่ 1) เป็นกลาง เขา้ใจในสิทธิของตนและของ
ผูอ่ื้น 2) เป็นผูไ้ม่มีอคติ 3) มีใจเป็นกลาง 4) วางตวัเป็นกลาง 5)ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) 
คือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 

3. ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) ไดแ้ก่ 1) มีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา (Considerration for Other) 2) การท าความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน 
3) ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยติุธรรม 4) ความมีเหตุผล 

4. ความชอบธรรม (Righteousness) ไดแ้ก่ 1) มีความเป็นธรรม (Fair Play) 2) เป็น
ผูมี้ความเป็นธรรม 3) การปฏิบติัอยา่งยติุธรรม 4) การยดึมัน่ในความชอบธรรม 

จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 4 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวจิยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2-4 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของความยตุิธรรม 
  

องคป์ระกอบของความยตุิธรรม 

Kohlberg (1981) 

Covey (1991) 

Nancy (2001) 

Moorhouse (2002) 

Fullan (2003) 

NPBEA (2004) 

Pijianowski (2007) 

Paul (2013) 

Paul (2013) 

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ 

(2544)  นิคม นาคอ้าย (2550)  

ส านักงานสภาการศึกษา 

(2550) 

ส านักงาน กพ.(2552) 

สพฐ.(2553) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1. ความถูกตอ้ง 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
9 

2. ความเที่ยงธรรม 
√ 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
8 

3. ความชอบดว้ยเหตุผล 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
4 

4. ความชอบธรรม 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
3 

5. เป็นผูท้ี่มีบุคลิกน่าเกรงขาม 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

6. เป็นผูท้ี่พึ่งพาอาศยั 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

7. การเคารพตนเองและผูอ้ื่น 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
1 

รวม 
2 

2 
1 

4 
1 

1 
2 

1 
2 

3 
3 

1 
3 

1 
27 
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 จากตารางท่ี 2-4 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความยุติธรรม พบวา่มีองคป์ระกอบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 7 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบ
ของความยุติธรรมในระดับสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 4 ข้ึนไป) พบว่า สามารถคัดสรร
องค์ประกอบของความยุติธรรมได้ 4 องค์ประกอบท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
(Conceptual Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 องคป์ระกอบท่ี 1 ความเท่ียงธรรม (Rectitude) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ความถูกตอ้ง (Fightness) 

 จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของความยติุธรรม ไดด้งัภาพ
ท่ี 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2-3 โมเดลการวดัของความยติุธรรม 

 จากภาพท่ี 2-3 แสดงโมเดลการวดัของความยุติธรรมท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความเท่ียงธรรม (Rectitude) 2) ความชอบด้วยเหตุผล 
(Fairness) และ 3) ความถูกตอ้ง (Rightness) 

 
 
 

 

 

ความเทีย่งธรรม 

ความชอบด้วยเหตุผล 

ความถูกต้อง 

ความยุติธรรม 
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 2.1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความเทีย่งธรรม (Rectitude) 
  ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายความเท่ียงธรรมหรือความเป็นกลางว่า 
หมายถึง การไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ณฐัฬส วงัวิญญู (2549) ความเป็นกลางคือ การเขา้ขา้งทุกฝ่าย 
ความเป็นกลางคือ ตอ้งเขา้ขา้งทุกฝ่าย สัมผสัรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของทุกฝ่าย ค าวา่ “เขา้ขา้ง” ใน
ท่ีน้ีหมายถึง เขา้ไปในใจเพื่อรับรู้ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจ โดยท่ียงัไม่ตอ้งไปคน้หาคนผิด หรือไม่ด่วน
สรุปวา่ “ใครท า” หรืออะไรเป็นสาเหตุยิง่ถา้ราพยายามวเิคราะห์หาคนผดิ หรือหาส่ิงท่ีท าใหเ้กิดเร่ือง 
แนวความคิดอีกอย่าง มองว่า ความเป็นกลางก็คือ การมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอย่าง
เดียวไม่เอาอคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจดว้ย ถา้จะตดัสินอะไรอยา่งเป็นกลาง ตอ้ง
อาศยัการเปิดใจและเขา้ใจอย่างแทจ้ริงตอ้งวิ่งเขา้ไปรู้ ไปดูให้เห็นจริง เขา้ใจความรู้สึกของส่ิงท่ีเรา
ไม่ชอบ แลว้ค่อยตดัสินแบบน้ีถึงจะยติุธรรมกบัส่ิงท่ีไม่ชอบ (ความเป็นกลาง, 2553) 
  พระมหานรินทร์ นรินฺโท (2549) ไดเ้ขียน เร่ือง ความเท่ียงธรรมหรือความเป็นกลาง 
วา่คนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ “ความเป็นกลางคือไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดเลย ไม่วา่ถูกหรือผดิ” ซ่ึงเป็นการน าเอา
ธรรมะขอ้ท่ีวา่ “อุเบกขา” มาสนบัสนุนความเป็นกลางของตนเองอยา่งไม่ตรงตามหลกัการของพระ
พุทธองคด์ว้ย ขออา้งอิงจึงอยากจะช้ีแจงถึง “ความเป็นกลาง” ไว ้ณ ท่ีน้ี วา่ค  าวา่ “เป็นกลาง” น้ี มิใช่
เร่ืองของการน่ิงดูดายไม่สนใจไยดี แบบ่วาผิดก็ชัง่ ถูกก็ชัง่ ท าตวัเป็นพระประธานในโบสถ์สถาน
เดียว อย่างน้ีมิใช่ความเป็นกลางในพระพุทธศาสนา หากแต่แทท่ี้จริงแลว้ ความเป็นกลางก็คือการ
ยนืยนัหลกัธรรมค าสอนของาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในเร่ืองของ “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” 
ไม่ใช่ “ไม่มีอะไรดีหรือชัว่เลยในโลกน้ี” น่ีคือค าจ ากดัความยกตวัอยา่ง ศาลสถิตยติุธรรม ซ่ึงมีหนา้ท่ี
พิจารณาอรรถคดีแน่นอนว่าศาลจะตอ้งมีความเป็นกลางและเป็นธรรม ไม่เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงก่อนจะเห็นพยานหลกัฐาน แต่เม่ือพิจารณาจากพยานหลกัฐานแลว้ พบวา่ฝ่ายหน่ึงผดิ ฝ่ายหน่ึง
ถูก ศาลท่ีเป็นธรรมคือเป็นกลางก็ตอ้งตดัสิน “ให้ผิดให้ถูก” ไปตามพยานหลกัฐานท่ีพบนั้น ไม่ใช่
อา้งว่า “ศาลเป็นกลาง” แลว้ตดัสินให้ “ถูกทุกฝ่าย” หรือ “ผิดทุกฝ่าย” หรือ “ไม่มีฝ่ายไหนถูกฝ่าย
ไหนผิด” หรือ “ ดองคดีไวไ้ม่ตดัสินเหมือนศาลสงฆ์ท่ีมีพระพรหมโมลีรับคดีธรรมกายมา 5 ปี ท่ี
ผ่านมา” อย่างน้ีถือว่ามิใช่ศาลท่ีดีแน่นอนโดยเฉพาะหลกัธรรม “อคติ 4” ท่ีต้องน ามาก ากับการ
ท างานอย่างเคร่งครัด นัน่คือ 1) ฉันทาคติ ล าเอียงเพราะความรัก 2) โทสาคติ ล าเอียงเพราะความ
โกรธ 3) โมหาคติ ล าเอียงเพราะความโง่ 4) ภยาคติ ล าเอียงเพราะความกลวันัน่คือวา่ ผูจ้ะท างานต่อ
ประเทศชาติ ศาสนาและประชาชนแลว้ ตอ้งละวางอคติเหล่าน้ี ไม่มีความรัก ไม่มีความโกรธ ไม่มี
ความโลภ ไม่มีความหลง และท่ีส าคญัก็คือ ไม่กลวั แต่โทษทีเถิด มนัหายากนาคนชนิดน้ี เอาแต่
ความรักชนิดเดียวมนัก็ตดัยากแลว้ ยิ่งความโกรธ ความโลภ และความหลง ด้วย มนัมีอยู่ด้วยกนั
ทั้งนั้น แถมดว้ยความกลวัต่อภยัท่ีจะมาจากการท าหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกลวัตาย ถา้
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ไม่กลวัตายเสียอย่างเดียวแลว้ ใครๆ ก็หายกลวัดว้ยกนัทั้งส้ิน น่ีแหละท่ีว่ามนัยากกว่าเข็นครกข้ึน
ภูเขา แต่ถึงแมว้า่ไม่รัก ไม่โกรธ ไม่โลภ และไม่กลวัแลว้ ยงัมีอีกตวัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ “ไม่หลง” ค  าๆ 
น้ีมีความหมายวา่ ตอ้งรู้แจง้เห็นจริงทั้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาลเวลาและสถานท่ี การพิจารณาหาเหตุผลอย่างบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจนและครอบถว้น และเม่ือน าเขา้สู่กระบวนการพิจารณาวา่ผิดหรือถูกนั้น ก็ตอ้งอาศยัสติปัญญา
อนัสามารถรวมกบัทศันะอนัเป็นกลาง ไม่เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแบบวา่ตั้งธงไวก่้อน รู้ดว้ยว่า 
ถา้ตดัสินใจไปเช่นน้ีจะมีผลอยา่งไรต่อประชุมชน ซ่ึงจะเป็นเหตุผล “สุดทา้ย” ในการท างานคือการ
ประเมินผลดีผลเสียอยา่งรอบดา้นนัน่เอง ถา้ใชศ้พัทนิ์ยมก็เห็นจะตอ้งกล่าววา่ “การท างานในระบบ
บูรณาการ” มิใช่จบัจดเหมือนตาบอดคล าชา้ง จึงตอ้งขอย  ้าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ “ความเป็น
กลาง” น้ีให้ชดัเจน อยา่เล่นส านวนไทยเพียงวลีเดียววา่ “พูดไปสองไพเบ้ียน่ึงเสียต าลึงทอง” เพราะ
ยงัมีเหตุผลกลไกท่ีต่างชั้นต่างระดบักนัในการพิจารณาหาเหตุผล นรินทร์ น าเจริญ (2547 อา้งถึงใน 
เอกชยั แสงโสตา, 2553) ให้ทศันะในดา้นการรายงานข่าว ค าวา่ “ความเป็นกลาง” วา่ หมายถึง การ
น าเสนอส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกเขา้ไปในข่าว ตดัตวัผูร้ายงานออกจากข่าว 
  Bayan (2004 อ้างถึงใน ทัศวดี แซ่จิว, 2552) ให้ความหมาย ความเท่ียงธรรม 
(Rectitude) หรือความเป็นกลาง (Impartiality) วา่ หมายถึง ปราศจากความล าเอียง (Unbiased) และ
ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย (Disinterest) และกล่าวว่า ความล าเอียงมี 4 ลกัษณะคือ 1) ฉันทาคติ ล าเอียง
เพราะความรัก 2) ล าเอียงเพราะความโกรธ 3) โมหาคติ ล าเอียงเพราะความโง่ 4) ภยาคติ ล าเอียง
เพราะความกลวั Weanpoel and Grazybowsaka (2008 อา้งถึงใน ถาวะ เกษมณี, 2551) กล่าวถึงหลกั
ความเป็นกลางของศาล วา่หลกัท่ีศาลหรือผูพ้ิพากษาพิจารณาดีบนพื้นฐานมาตรฐานความเป็นกลาง 
มากกว่าบนพื้นฐานของความล าเอียง (Bias) ความมีอคติ (Prejudice) หรือความเอนเอียงเขา้ขา้ง 
(Preferring) ในประโยชน์ได้เสียของฝ่ายหน่ึงมากว่าฝ่ายหน่ึงโดยมีมีเหตุผลอนัควร Josephson 
(2009) กล่าวถึง ผูน้ าเชิงจริยธรรมท่ีมีความยุติธรรมว่าจะตอ้งมีการตดัสินใจดว้ยความเป็นกลาง 
(Impartiality) การตดัสินใจควรถูกกระท าโดยปราศจากความล าเอียง (Favoritism) การเล่นพรรค
เล่นพวกหรืออคติ (Prejudice) ตดัสินใจดว้ยความยุติธรรม Hemanus (2008 อา้งถึงใน เอชัย แสง
โสดา, 2553) กล่าวถึง ความเท่ียงธรรมหรือความเป็นกลาง ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 2 อย่าง คือ 
คุณลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นขอ้เท็จจริง (Matter of Fact Character) และความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
(Impartiality) คุณลกัษณะเน้ือหาท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงไดแ้ก่ความจริง (Truthfulness) และความไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (Balance) และการน าเสนอเน้ือหาอย่างเป็นกลางหรืออย่างตรงไปตรงมา อธิบาย
ความวา่สมดุล คือ การน าเสนอขอ้มูลทุกฝ่ายดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนัส่วนการน าเสนอขอ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมา คือ ไม่ใส่อารมณ์ความคิดเห็นหรือความรู้สึกลงไป โดยเจตนาสร้างความเขา้ใจ
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ผิด  Kohlberg (1981) , Covey(1991) , Moorhouse (2002) , Paul(2013) , ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, นิคม นาคอา้ย (2550) และส านกังานสภาการศึกษา (2550) ไดก้ล่าวถึงความเท่ียง
ธรรม หมายถึงการวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง เขา้ใจในสิทธิของตนและของผูอ่ื้น เป็นผูไ้ม่มีอคติ ไม่
เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) คือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 

 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ความเท่ียงธรรม ” (Rectitude) 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง การปฏิบติัตน
ดว้ยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอยา่งตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะ
ความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ และไม่เลือก
ปฏิบติัการบริการท่ีให้ความเสมอภาค ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี “ความเท่ียงธรรม” 
ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ีคือ 1) การปฏิบติัตนดว้ยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 2) การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง 3) 
การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ และ 4) ไม่เลือกปฏิบติัการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 
  2.1.8 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความชอบด้วยเหตุผล (Fairness) 
   กนกอร สมปราชญ์ (2546) กล่าวไวว้่า ผูน้  าควรมีพื้นฐานในการแสวงหาความ
ยติุธรรม อิสรภาพและความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึง
ตอ้งมีอิสระและเสรีภาพ ไม่ถูกครอบง าหรืออิทธิพลใดๆ จากนกัการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลท่ีไม่ชอบ
ธรรม ทั้งความคิดและการกระท า นอกจากการมองเห็นความตอ้งการขององคก์าร หน่วยงาน ชุมชน
และสามารถจดัการตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์ารและสังคมได ้ตอ้งรู้ตน รู้คน รู้งาน 
ประสานความคิด สอดคลอ้งกบั John Codd (1994) ท่ีไดก้ล่าวถึง การเป็นผูน้ าทางการศึกษาวา่ตอ้ง
เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตอ้งมีอิสรภาพและความยุติธรรม ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเอกชนท่ี
มีภาวะผูน้ าตอ้งท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Doing the Right Thing) เม่ือเผชิญกบัสภาวการณ์จ าเป็นท่ีตอ้ง
เลือกตดัสินใจ ตอ้งใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม เพราะการเป็นผูน้ าต้องมีหลกัการ มีวินยั มีความอดทน
ต่อปัญหา อุปสรรคทั้งปวง เหนือส่ิงอ่ืนใดตอ้งมีพฤติกรรม จริยธรรม โดยอาศยัเกณฑ์เพื่อพิจารณา
ว่า เป็น “ส่ิงท่ีถูกตอ้ง” เช่น ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคมหรือไม่ มี
ความสมดุลกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ และเรารู้สึกอยา่งไรกบัตนเอง นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม จริยธรรมผูน้ าเพิ่มเติม เช่น 1) ประเด็นนั้นเป็นความจริงหรือไม่ 2) การ
กระท านั้นยุติธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) มีประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ 4) เหตุการณ์เช่นน้ีหรือ
วธีิการน้ีเป็นการสร้างมิตรภาพหรือกลัยาณมิตรต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่มีความยุติธรรมมีเหตุผล
และวางตวัเป็นกลางอยา่งสม ่าเสมอ 
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  Mayer et al. (2008) กล่าววา่ ผูน้  าท่ีมีคุณธรรมจะตอ้งท าใหเ้กิดความตระหนกัในความ
ยุติธรรม (fair) จะมีพฤติกรรมดังน้ี คือ บริหารงานด้วยความถูกตอ้งชอบธรรม (Justice) Covey 
(1991), NPBEA (2004), นิคม นาคอ้าย (2550), ส านักงาน กพ . (2552) ความชอบด้วยเหตุผล 
(Fairness) หมายถึง การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Considerration for Other) การ
ท าความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน การตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความ
ยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
  พระมหานรินทร์ นรินฺโท (2549) การพิจารณาหาเหตุผลอย่างบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมี
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจนและครอบถ้วน ดวงเด่น นุเรมรัมย์ (2552) กล่าวไวว้่า ความยุติธรรม
ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) การมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอาอคติหรือ
ความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 
  ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความชอบด้วยเหตุผล” 
(Fairness) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการ
มองหรือตัดสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอย่างเดียวไม่เอาอคติหรือความชอบส่วนตัวเข้ามาร่วม
ตดัสินใจ การพิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้นบนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น การมี
ความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การท าความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล และ มีการ
ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยุติธรรมอยา่งมีเหตุมีผล ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี 
“ความชอบด้วยเหตุผล” ประกอบด้วย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมี
เหตุผลอย่างเดียวไม่เอาอคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 2) การพิจารณาหาเหตุผล
อย่างบริบูรณ์นั้นบนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 3) การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา การท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 4) มีการตัดสินปัญหาข้อ
บาดหมางดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
  2.1.9 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความถูกต้อง (Rightness) 
   ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมาย “ถูก” หมายถึง โดน, แตะตอ้ง, สัมผสั
, เช่น ถูกเน้ือถูกตวั; เหมาะกนั, เขา้กนั, เช่น ถูกนิสัย; ตรงกนักบั เช่น ถูกกฎหมายถูกลอตเตอร่ี; เป็น
กริยาช่วยแสดงว่าประธานของประโยคเป็นผูถู้กท า (มกัใช้ในขอ้ความท่ีท าให้ผูถู้กท าเดือดร้อน
หรือไม่พอใจ) เช่น ถูกเฆ่ียน ถูกลงโทษ 
    Stowell (2004) กล่าวถึง ความถูกตอ้ง หมายถึง การปฏิบติัต่อทุกๆ คนอยา่งเท่าเทียม
กนัยุติธรรม โดยไม่ค  านึงถึง เกณฑ์ อาทิ เบ้ืองหลงั (Background) การด ารงชีวิต (Lifestyle) เพศ 
(Sex) เช้ือชาติ (Race) มนัคือความคิดท่ีมีเหตุผลเป็นกลางและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหรือการให้
สัญญาท่ีวา่ “ทุกๆ คนควรไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัเหมือนกนัและเท่าเทียมกนั” (Everyone should be 
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Treated the Same) อย่างไรก็ตามค่อนข้างจะเป็นแนวคิดท่ีง่ายและดูผิวเผินและสับสนกับ ค าว่า 
“ยุติธรรม” (Fairness) และ “เหมือนกนั” (Sameness) และกล่าวว่าความไม่ยุติธรรม เกิดจากการ
ปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
  Christian (2007) กล่าวถึง ความถูกตอ้ง หมายถึง การท่ีผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ค่าเขา้
ใกล้ค่าจริง (True Value) ซ่ึงค่าจริงแท้ๆ  ไม่มีใครทราบเน่ืองจากในการวดัมีความคลาดเคล่ือน
เกิดข้ึนเสมอ ในการบ่งบอกถึงความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์จึงตอ้งเปรียบเทียบค่าท่ีวดัไดก้บัค่าจริง
ท่ียอมรับกนั  Josephson (2009) กล่าวถึง ความยุติธรรมวา่ตจะตอ้งมีการตดัสินใจบนพื้นบานความ
ถูกตอ้ง (Equity) ผูน้  าเชิงจริยธรรมจะตอ้งแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นความผิดของ
บุคคล ของสังคมหรือของบริษัทให้ถูกต้องอย่างทันทีทันใด ไม่ปล่อยให้ส่ิงท่ีผิดพลาดหรือ
ขอ้บกพร่องน้ีน าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบหรือผลประโยชน์ส าหรับตนเองดว้ยการเอาเปรียบคนอ่ืนหรือผูท่ี้
อ่อนแอกว่า Peace and Happiness (2554) กล่าวถึง หลักการพิจารณาความถูกต้องอย่างน้อยมี 4 
ประการ คือ 1) ไม่เบียดเบียนตนเอง 2) ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 3) ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้นและ 
4) ผูรู้้หรือบณัฑิตรับรอง Ombudsman (2007) การตดัสินใจดว้ยความถูกตอ้งหรือมีกระบวนการท่ี
ไม่ล าเอียง นัน่คือ การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ผูบ้ริหารจะตอ้งรับฟังผูท่ี้จะไดรั้บผลจากการตดัสินใจนั้น 
ซ่ึงโดยปกติพิจารณาจาก 3 ประเด็น 1) ความตอ้งการท่ีจะตอ้งคน้พบ (The Notice Requirement) 
หมายถึง จะตอ้งบอกประเด็นส าคญัและมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับกระบวนการตดัสินใจ 
เพื่อท าให้การตดัสินใจถูกตอ้ง 2) กฎการฟัง (The Fair Hearing Rule) หมายถึง บุคคลท่ีจะไดรั้บผล
จะให้เหตุผล โอกาสในการพูดและการโตต้อบและผูต้ดัสินใจจะตอ้งพิจารณาประเด็นแยกยอ่ยของ
ผูท่ี้จะไดรั้บผลจากการตดัสินใจนั้น และการตดัสินจากการรับฟังดว้ยความถูกตอ้ง 3) กฎการขาด
ความล าเอียง (The Lack of Bias Rule) การท าการตดัสินใจของบุคคลจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความเป็น
กลางและพิจารณาถึงประเด็นสาระส าคญั และไดก้ล่าวถึงความล าเอียงวา่หมายถึง การขาดความเป็น
กลาง (Impartiality) ในการพิจารณาถึงเหตุผล อาจจะเป็นลักษณะเป็นการเข้าข้างหรือเป็น
ผูส้นบัสนุนหรือขดัแยง้หรือต่อตา้นกบัผูจ้ะได้รับผลจากการตดัสินใจนั้น ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากผู ้
ตดัสินใจ ไดรั้บสินบนหรือผลประโยชน์ของบุคคล (Personal Interest) หรือขดัแยง้ในผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) หรือความประทับใจเป็นพิเศษ (Impression) จึงท าการตดัสินใจด้วยความ
ล าเอียง ความล าเอียงเป็นส่ิงท่ีเกิดไดจ้ริงและปรากฏใหเ้ห็นของผูท้  าการตดัสินใจ 
  Haller and Soltis (1988 cited in Shapiro, 2001)  ก ล่ าวว่ า  ความถูกต้อง  (Equity) 
หมายถึง การกระท าดว้ยการแยกแยะประเด็นท่ีแตกร่างกนั ดว้ยการพิจารณาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นใน
ขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง แต่ไม่เสมอไปส าหรับการปฏิบติัท่ีถูกและหรือมีทุกระดับท่ี
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ปรากฏให้เห็น Yon (1990) กล่าวว่า จะปรากฏอยู่บ่อยๆ ว่า ความถูกตอ้งนั้นบางคร้ังเป็นไปตาม
กระแสและความถูกตอ้งนั้นบางคร้ังเกิดจากการกดข่ี (Oppressed) 
  ดังนั้ นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “ความถูกต้อง” ได้ว่า 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการพิจารณาอยา่งละเอียด
รอบคอบในขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง การไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณาเป็นพื้นฐานของ
ความถูกต้อง การไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกว่าหรือผูท่ี้โง่เขลากว่า และการไม่มุ่งประโยชน์ใน
ขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้นให้กบัตนเอง ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี “ความถูกตอ้ง” 
ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) การไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณาเป็นพื้นฐานของความถูกตอ้ง 3) การไม่เอาเปรียบผูท่ี้
อ่อนแอกว่าหรือผูท่ี้โง่เขลากว่า และ4) การไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ได้เปรียบนั้น
ใหก้บัตนเอง 
 จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการของ 
“ความยุติธรรม” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 1) ความเท่ียงธรรม (Rectitude) 
2) ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) 3) ความถูกตอ้ง (Rightness) ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 2-5 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของความยติุธรรม 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. ความเท่ียงธรรม 
(Rectitude) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการปฏิบติัตนดว้ยความ
เท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่ง
ตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะความ
พอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง 
การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบติัคือการบริการท่ี
ใหค้วามเสมอภาค 

1. การปฏิบติัตนดว้ยความ
เท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่ง
ตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง 
2. การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจ
รักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง  
3. การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง 
ไม่มีอคติ 
 4. ไม่เลือกปฏิบติัคือการบริการท่ี
ใหค้วามเสมอภาค 
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ตารางท่ี 2-5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
2. ความชอบดว้ย
เหตุผล 
(Fairness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการมองหรือตดัสินส่ิง
ต่างๆ โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอา
อคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้
มาร่วมตดัสินใจ การพิจารณาหา
เหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 
การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา การท าความเขา้ใจความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
และมีการตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง
ดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

1. การมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ 
โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอาอคติ
หรือความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วม
ตดัสินใจ 
2. การพิจารณาหาเหตุผลอยา่ง
บริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 
3. การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา การท าความเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
4. มีการตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง
ดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

3. ความถูกตอ้ง 
(Rightness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึง
การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ
ในขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง  
การไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณาเป็น
พื้นฐานของความถูกตอ้ง การไม่เอา
เปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้โง่เขลา
กวา่ การไม่มุ่งประโยชน์ใน
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้น
ใหก้บัตนเอง 

1. การพิจารณาอยา่งละเอียด
รอบคอบในขอ้เทจ็จริงของทุก
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. การไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณา
เป็นพื้นฐานของความถูกตอ้ง  
3. การไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่
หรือผูท่ี้โง่เขลากวา่  
4. การไม่มุ่งประโยชน์ใน
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้น
ใหก้บัตนเอง 
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2.1.10 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการของ “ความซ่ือสัตย์” 
2.1.10.1 องค์ประกอบของ “ความซ่ือสัตย์” 

    1) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Covey 
   Covey (1991) กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรม ด้านความ

ซ่ือสัตย ์ดงัน้ี คือ 1) การมีสัจจะ ตอ้งพูดความจริง (Truth) ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมา และจริงใจ
ในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม รวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่
หลอกลวง 2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty) การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และตรงต่อความ
เป็นจริง ประพฤติปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมตลอดทั้งต่อ
หน้าท่ีการงานและค ามัน่สัญญา 3) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Sense of Duty) การปฏิบติัหน้าท่ี
การงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ และดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
และพวกพอ้งดว้ยการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
      2) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Moorhouse 

   Moorhouse (2002) กล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์
ประกอบดว้ย คือ 1) เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ 
และดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้งดว้ยการใช้อ านาจหนา้ท่ี
โดยมิชอบ 2) เป็นผูเ้ช่ือถือไดต้รงไปตรงมา ปฏิบติัอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง
และผูอ่ื้น 3) เป็นผูท่ี้มีบุคลิกน่าเกรงขาม 4) เป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัได ้5) เป็นผูไ้ม่มีอคติ  
      3) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Josephson 
    Josephson (2009) กล่าวถึงองค์ประกอบ ความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย 1) การ
เปิดเผยความจริง (Truthfulness) การเปิดเผยความจริงคือการน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีดีท่ีสุดท่ีมี  2) 
ความจริงใจ (Sincerity) ความจริงใจคือความไม่เสแสร้งการอยูโ่ดยปราศจากกลโกงหรือการตีสอง
หน้า 3) ความตรงไปตรงมา (Candor) ความซ่ือสัตยอ์าจแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา (Candor) 
อยา่งเปิดเผย (Forthrightness) และไม่ออ้มคอ้ม (Frankness) และความจริงใจท่ีจะให้ขอ้มูลกบับุคคล
อ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ 4) ความซ่ือสัตยใ์นความประพฤติ (Honesty in Conduct) คือการปฏิบติัตามกฎ 
กฎหมาย ระเบียบ (Rules) ปราศจากการขโมย (Stealing) การคดโกง (Cheating) การตม้ตุ๋น (Fraud) 
การกลบเกล่ือนค าพูด (Subterfuge) และการใชก้ลอุบาย (Trickery) อ่ืนๆ 
      4) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ National Centre for 
Ethics in Health Care  
    National Centre for Ethics in Health Care (2005) กล่าวถึง ผูน้ าท่ีมีความซ่ือสัตย ์
ประกอบดว้ย การเป็นผูไ้ม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัจนในส่ิงคาดหวงัตอ้งเป็น
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คนเปิดเผย (Openness) การไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีชัว่ร้าย การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และตรงต่อ
ความเป็นจริง การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา และการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความ
รับผิดชอบ และดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้งดว้ยการใช้
อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซ่ึงความซ่ือสัตยสุ์จริตน้ีจะด าเนินไปดว้ยความตั้งใจจริง 
      5) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Karakose  
    Karakose (2007) กล่าวถึงองคป์ระกอบของ ความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย การไม่
หาผลประโยชน์ทางการเมือง ไม่หาผลประโยชน์ทางศาสนา ไม่หาผลประโยชน์ทางการเงิน ไม่มี
นิสัยหรือความประพฤติในดา้นลบ พูดความจริงตลอดเวลา ตดัสินใจร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
การซ่ือตรงต่อเวลา งาน การนดัหมาย ค ามัน่สัญญา ระเบียบประเพณี กฎหมาย การไม่พูดปด ฉ้อฉล 
สับปลบั กลบักลอก ไม่คดโกง การไม่ให้ร้ายผูอ่ื้น การกลา้ท่ีจะรับความจริง การประกอบสัมมา
อาชีพ 
           6) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Klann 
    Klann (2007) กล่าวถึงองค์ประกอบยอ่ยของ ความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย การ
ปฏิบติัและส่งเสริมการส่ือสารอยา่งเปิดเผย การพูดแต่ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ การเขียนแต่ส่ิงท่ีดีดี ละเวน้
การส่ือสารดว้ยค าพูดท่ีไม่ดี การส่ือสารวสิัยทศัน์ในทางท่ีเป็นบวก การเป็นผูฟั้งท่ีดี การส่ือสารดว้ย
ทีมท่ีเขม้แขง็ การส่ือสารโดยตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม 
           7) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ Mowbray 
    Mowbray (2009) กล่าวถึงองค์ประกอบของความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย ว่า มี
ความโปร่งใส มีความซ่ือตรงเช่ือถือไดไ้วใ้จได ้เป็นผูส้ามารถส่ือสารไดช้ดัเจน คือ ความสามารถใน
การสร้างความเขา้ใจ ความสามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลในทุกหนทุกแห่งถึงความเป็นไปได้ 
ความสามารถในการท าความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีมีการติดต่อส่ือสาร   
        8) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามทัศนะของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้  าหนดเกณฑ์คดัเลือก
ผูบ้ริหารตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ์ ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นไดก้ล่าวถึงถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย ดงัน้ี 1) การอุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 2) 
มีตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรือคติ 
       9) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ นิคม นาคอ้าย  

     นิคม นาคอา้ย (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม การน าอยา่งมี 
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จริยธรรม คือการยึดหลกัธรรมเป็นพื้นฐาน มีเมตตากรุณาต่อผูต้าม ยุติธรรม มีเหตุผล วางตวัเป็น
กลาง รักและห่วงใยต่อผูร่้วมงาน ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ือสัตยต่์อตนเองและหน่วยงาน มอง
โลกในแง่ดี รับรู้หนา้ท่ีของตนองและปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีถูกตอ้ง  

      10) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามทศันะของส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
        ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย ดงัน้ีคือ 1) ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบ 
(Integrity and Responsibility) หมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา แยกเร่ืองส่วนตวัออก
จากหนา้ท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบติังาน
ขององคก์รและต่อการพฒันาปรับปรุงระบบราชการ 3) โปร่งใส ตรวจสอบได ้(Transparency and 
Accountability) หมายถึง การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีวิธีการให้
ประชาชนตรวจสอบได ้เปิดเผลขอ้มูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 4) ไม่เลือกปฏิบติั (Non-
discrimination) คือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค และถูกตอ้ง มีความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 

      11) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามตามทศันะของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ย ดงัน้ี 1) ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ือสัตย ์สุจริต 
การประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรือคติ 
        12) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ ราชบัณฑิตยสถาน 
        ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) อธิบายว่า องค์ประกอบของ ความ
ซ่ือสัตย ์ประกอบด้วย การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ส่วนค าว่า “สุจริต” หมายถึงความประพฤติดีงาม ความประพฤติชอบ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของ
ประชากรท่ีพึงประสงคข์องคนไทย ความซ่ือสัตย ์จริงใจต่อกนัของบุคคลยอ่มเป็นเหตุให้ เกิดความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ในการพฒันาตนให้มีวนิยั มีความงามทางกาย วาจานั้น มีขอ้หา้มไวใ้นเบญจ
ศีลวา่จะตอ้งไม่กล่าวค าท่ีเป็นเท็จ หลอกลวง ไม่จริง และในเบญจธรรมมีขอ้ท่ีควรปฏิบติัคือ ตอ้งมี
สัจจะ เป็นการย  ้าว่าไม่ให้โกหก ให้จริงใจต่อกัน บุคคลท่ีมีความจริงใจย่อมได้รับความเช่ือถือ
ไวว้างใจจากผูอ่ื้น จะคิดจะท าอะไร ยอ่มมีผูช่้วยเหลือค ้าจุน ต่างจากคนหลอกลวงท่ีไม่มีใครอยาก
คบหาเสวนา หากดูค าสอนเก่ียวกบัการเลือกคบคน พระพุทธองคท์รงสอนวา่ บุคคลท่ีไม่ควรคบหา
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สมาคมดว้ยก็คือ คนประจบ ดีแต่พูด หาความจริงใจไม่ได ้การซ่ือสัตยจ์ริงใจท่ีแสดงออกทางวาจา 
ท าใหบุ้คคลมีความสุจริตทางวาจา 4 ขอ้ในกุศลกรรมบถ 10 
  ส่วนความซ่ือสัตย์ท่ีแสดงออกทางกายได้แก่การไม่ลักขโมยในเบญจศีลและมี
สัมมาอาชีวะในเบญจธรรม การลกัขโมยมีความหมายกวา้งถึงของทุกอยา่งไม่ว่าอยู่ในท่ีลบัหรือท่ี
แจ้งหากไม่ใช่ของของตนแม้จะได้รับโอกาสดูแลรักษาก็ต้องดูแลเพื่อให้เจ้าของเขา เป็นผูรั้บ
ประโยชน์ ไม่ใช่แสวงหาประโยชน์จากส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแล ตวัอยา่งเช่น นกัการเมือง หรือ 
ขา้ราชการไดรั้บมอบหมายจากประชาชนให้ดูแลเศรษฐกิจของบา้นเมือง ดูแลความสงบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองแต่ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยหาประโยชน์เพื่อตนจากหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ 
เรียกว่าคอรัปชั่น โกงบา้นโกงเมือง โกงเวลาราชการ ท าให้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ซ่ือสัตย ์ใน
ระดบัครอบครัวผูท่ี้ไม่ปฏิบติัเบญจศีลทั้งในขอ้มุสาและในขอ้ กาเม คือ ไม่มีสัจจะ และ กามสังวร
ในเบญจธรรม ย่อมท าให้สามีภรรยาไม่มีความไวว้างใจกนั แสดงว่าไม่มีความซ่ือสัตย ์ความสงบ
สุขในครอบครัวก็เกิดข้ึนไม่ได ้ปัญหาครอบครัวแตกแยกก็มีมูลเหตุมาจากความไม่ซ่ือสัตย ์จริงใจ 
ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยท์างกาย ยอ่มไม่ก่อเวรภยัแก่ผูใ้ด ไม่ท าร้าย คิดพยาบาท อาฆาต ท าลายใครทั้งโดย
ทางกาย วาจาและใจ เป็นผูป้ฏิบติักุศลกรรมบถ ครบทั้ง 10 ประการ ความเป็นผูมี้ความยุติธรรมก็
บงัเกิดแก่บุคคลผูน้ั้นด้วย ความซ่ือสัตย์ สุจริต และยุติธรรม จึงมีความส าคญัในอนัท่ีจะส่งผล
ต่อเน่ืองกนั กบัการพฒันาศีลหรือระเบียบวนิยั 
        13) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ กระทรวงศึกษาธิการ 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยของ ความซ่ือสัตย์ 
ประกอบดว้ย ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล าเอียง
หรืออคติ ผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อหนา้ท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้
เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หนา้ท่ีของตนเองและปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีถูกตอ้ง 
        14) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามแนวคิด ของ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ 
      ดวงเด่น นุเรมรัมย์ (2552) กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยของ ความซ่ือสัตย์ 
ประกอบดว้ย การประพฤติปฏิบติัอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบติัอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมตลอดทั้งต่อหนา้ท่ีการงานและค ามัน่สัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมา และจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม รวมไป
ถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง นอกจากน้ีแลว้ความซ่ือสัตยสุ์จริตยงัรวมไปถึง 
การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา และการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ และ
ดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้งดว้ยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิ
ชอบ ซ่ึงความซ่ือสัตยสุ์จริตน้ีจะด าเนินไปดว้ยความตั้งใจจริงเพื่อท าหนา้ท่ีของตนเองใหส้ าเร็จลุล่วง 
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ดว้ยความระมดัระวงั และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม ตวัอยา่งเช่น การซ่ือตรงต่อเวลา งาน การนดั
หมาย ค ามัน่สัญญา ระเบียบประเพณี กฎหมาย การไม่พูดปด ฉอ้ฉล สับปลบั กลบักลอก ไม่คดโกง 
การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น การกลา้ท่ีจะรับความจริง การประกอบสัมมาชีพ 

 15) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามทศันะของส านักงานปลดักระทรวง 
วฒันธรรม 

   ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม (2553) กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยของ 
ความซ่ือสัตย ์ประกอบดว้ยการประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียงหรือคติ ผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าท่ีของตนองและปฏิบติัอย่าง
เตม็ท่ีถูกตอ้ง 

 16) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ตามทศันะของปาริฉัตร สินธุวงศ์ 
      ปาริฉัตร สินธุวงศ์ (2553) กล่าวถึงองค์ประกอบย่อยของ ความซ่ือสัตย์ 
ประกอบดว้ย การปฏิบติัตน ทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา ไม่แสดงความคดโกงไม่หลอกลวง 
ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ลัน่วาจาว่าจะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี ไม่กลบักลอกมีความ
จริงใจต่อทุกคน จนเป็นท่ีไวว้างใจของคนทุกคน 

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ
ความซ่ือสัตย ์(Honesty) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 16 แหล่งดงักล่าวมา
นั้น ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนั 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารน าเอาองคป์ระกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 

1. การเปิดเผยความจริง ได้แก่ 1) มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 2) การพูด
ตรงไปตรงมา 3) การมีสัจจะ ต้องพูดความจริง  4) ตรงไปตรงมา 5) การปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา  

2. การรักษาสัญญา ไดแ้ก่ 1) การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา 2) การปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ 3)ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี (Sense of Duty) 

3. การเคารพผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 1) ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 2) ผูท่ี้มีความประพฤติ
ตรงทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา 3) ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม 4) รับรู้
หน้าท่ีของตนเองและปฏิบติัอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 5) การซ่ือตรงต่อเวลา งาน การนัดหมาย ค ามัน่
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สัญญา ระเบียบประเพณี กฎหมาย 6) จริงใจต่อกนั 7) การไม่พูดปด ฉ้อฉล สับปลบั กลบักลอก ไม่
คดโกง การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น 

4. เป็นผูไ้ม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) ไดแ้ก่ ความไม่ล าเอียง 2) 
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งคงเส้นคงวา เสมอตน้เสมอปลาย 

จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 4 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะ
หรือผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 6 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2-6 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของความซื่อสัตย ์

 

องคป์ระกอบของ 
ความซื่อสัตย ์

Covey (1991) 

Moorhouse (2002) 

Josephson (2009) 

National Centre for Ethics in 
Health Care (2005)  

Karakose (2007)  

Klann (2007)  

 Mowbray (2009)  

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2544)  

นิคม นาคอา้ย (2550)  

ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน 
(2552) ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2553)  ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 (2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550 

ดวงเด่น นุเรมรัมย ์(2552) 

ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม (2553)  

ปาริฉตัร สินธุวงศ ์(2553)  

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. การเปิดเผยความจริง 
√ 

√ 
√ 

√
 

√
 

√
 

√
 

√
 

√
 

√
 

 
√

 
√

 
√

 
√

 
√

 
15 

2. การรักษาสัญญา 
√ 

 
√

 
 

 
 

√
 

√
 

√
 

√
 

 
√

 
√

 
√

 
√

 
√

 
11 

3. การเคารพผูอ้ื่น 
 

 
√

 
√

 
√

 
 

√
 

√
 

 
√ 

 
√

 
√

 
√

 
√

 
√

 
11 

4. เป็นผูไ้ม ่มีอคติ ไม ่
เลือกปฏิบตัิ 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 

5. ท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง 
 

 
√

 
√

 
√

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

4 
6. เป็นที่พึ่งอาศยัได ้

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
7. บุคลิกน่าเกรงขาม 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

รวม 
2 

4 
4 

3 
3 

1 
3 

3 
3 

4 
1 

3 
4 

4 
4 

4 
48 
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 จากตารางท่ี 2-6 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความซ่ือสัตย ์พบวา่มีองคป์ระกอบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 7 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบ
ของความซ่ือสัตย์ในระดับสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 11 ข้ึนไป) พบว่า สามารถคัดสรร
องคป์ระกอบของความซ่ือสัตยไ์ด ้3 องคป์ระกอบท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual 
Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 องคป์ระกอบท่ี 1 การเปิดเผยความจริง (Truthfulness) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การรักษาสัญญา (Promise Keeping) 
 องคป์ระกอบท่ี 3 การเคารพผูอ่ื้น (Respect for the Individual) 

 จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์ได ้ดงัภาพ
ท่ี 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

ภาพท่ี 2-4 โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์
จากภาพท่ี 4 แสดงโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย์ท่ีได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบด้วย 1) การเปิดเผยความจริง (Truthfulness) 2) การรักษาสัญญา 
(Promise Keeping) 3) การเคารพผูอ่ื้น (Respect for the Individual) 

 
 

 

 

การเปิดเผยความจริง 

การรักษาสัญญา 

การเคารพผู้อ่ืน 

ความซ่ือสัตย์ 
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 2.3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของการเปิดเผยความจริง (Truthfulness) 
  Josephson (2009) กล่าวถึง การเปิดเผยความจริงคือการน าเสนอขอ้เท็จจริงท่ีดีท่ีสุดท่ี

มี 2) ความจริงใจ (Sincerity) ความจริงใจคือความไม่เสแสร้งการอยูโ่ดยปราศจากกลโกงหรือการตี
สองหนา้ 3) ความตรงไปตรงมา (Candor) ความซ่ือสัตยอ์าจแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา (Candor) 
อยา่งเปิดเผย (Forthrightness) และไม่ออ้มคอ้ม (Frankness) และความจริงใจท่ีจะให้ขอ้มูลกบับุคคล
อ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ 4) ความซ่ือสัตยใ์นความประพฤติ (Honesty in Conduct) คือการปฏิบติัตามกฎ 
กฎหมาย ระเบียบ (Rules) ปราศจากการขโมย (Stealing) การคดโกง (Cheating) การตม้ตุ๋น (Fraud) 
การกลบเกล่ือนค าพูด (Subterfuge) และการใชก้ลอุบาย (Trickery) อ่ืนๆ เช่นเดียวกบั Covey (1991) 
กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความซ่ือสัตย ์ดงัน้ี คือ การมีสัจจะ ตอ้งพูดความ
จริง (Truth)  
  Tschannen-Moran (2004) ใหนิ้ยามความเปิดเผย (Openness) วา่เป็นการมีส่วนร่วมใน
การเปิดเผยการส่ือสารขอ้มูล การแลกเปล่ียนขอ้มูล การมอบหมาย การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และการมีส่วนร่วมในอ านาจหนา้ท่ี ส่วน Butler (1991 cited in Wahnee, 2010) ไดอ้ธิบายว่า ความ
เปิดเผยเป็นการขยายให้กวา้งออกไปซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีการใชร่้วมกนั และนอกจากน้ี ความ
เปิดเผยอาจเกิดข้ึนเม่ือผูรั้บและผูส่้งขอ้มูลมีความเช่ือมัน่ และ Mishra (1996 cited in Herron, 2009) 
อธิบายความเปิดเผยเป็นความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัและไดข้ยายออกไปซ่ึง เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ี
ไม่ไดถู้กระงบัไว ้ขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัไดเ้พิ่มความอ่อนแอข้ึนมาใน Wikipedia (2011) ให้ความหมาย
ของความเปิดเผยวา่เป็นคุณภาพของการเปิดกวา้งในบางคร้ังอาจหมายถึงปรัชญาทัว่ไป ท่ีมาจากการ
ท่ีบุคคลบางคนในองคก์รท่ีด าเนินการมกัจะเน้นกระบวนการตดัสินใจของชุมชนและตระหนกัถึง
การจดัการโดยมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ผูใ้ช ้ผูผ้ลิตและผูร่้วมสมทบ) มากกวา่ ผูมี้อ  านาจจากส่วนกลาง 
(เจา้ของผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการ เป็นตน้) นอกจากน้ี Ouchi (1981) ไดก้ล่าวถึงความไวว้างใจ
อยา่งกวา้งขวางในการอธิบายลกัษณะของทฤษฏี z และมกัจะอยูใ่นแง่ของความเปิดเผยลกัษณะหน่ึง
ของความสัมพนัธ์ในการท างานระหว่างหัวหน้ากบัลูกน้องคือความไวว้างใจท่ีซ่ึงความไวว้างใจ
หมายถึงการรับรู้ของความเปิดเผยและความซ่ือสัตยใ์นองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย (Gabarro, 1978) 
ความเปิดเผยและความซ่ือสัตยย์งัเป็นองคป์ระกอบของความไวว้างใจในผูต้ามในความเป็นผูน้ าอีก
ดว้ย (Nanus, 1989; Kirkpatrick & Lock, 1991) ผูน้  าท่ีไดรั้บความเช่ือถือมากข้ึนมีประสิทธิภาพใน
การได้รับทักษะ, การรักษาและดึงดูดผูติ้ดตามและส่งเสริมการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม 
(Kirkpatrick & Locke, 1991; Davis & Lawrence, 1977) แนวคิดน้ียงัเช่ือถือในแง่ของการเปิดกวา้ง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจในการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบเมตริกซ์ Butler (1991) 
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พบวา่มีงานวิจยัสนบัสนุนเชิงประจกัษส์ าหรับความเปิดเผยวา่เป็นหน่ึงในหลายเง่ือนไขของความ
ไวว้างใจ 
  ความเปิดเผยหมายถึงบุคคลท่ีท าให้ความไม่มัน่คงของแต่ละบุคคลโดยการใชข้อ้มูล
ร่วมกันมีอิทธิพลและการควบคุม (Tschannen-Moran, 2004; Zand, 1997) การใช้ข้อมูลร่วมกัน
ประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง การตดัสิน ทางเลือก ความตั้งใจและความรู้สึก (Tschannen-Moran, 2004) 
การมีอิทธิพลร่วมกนัยอมรับการเขา้ร่วมในการวางแผนและการใช้ทรัพยากร การควบคุมร่วมกนั
เป็นหลกัฐานท่ีผ่านการมอบหมายงานและการละเลิกอ านาจ ความเปิดเผย ไดย้อมรับการไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั เม่ือความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีชดัแจง้ ความเขา้ใจขอ้มูลของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบหรือเก็บไว ้การแสดงความเปิดเผยของแต่ละบุคคลไดรั้บการยอมรับในการคาดหวงัซ่ึง
กนัและกนั (Kramer, Brewer, & Hanna, 1996) และ Zand (1997) ได้อธิบายว่า ความเปิดเผยเป็น
ทางเขา้ ออกของความไวว้างใจ การส่ือสารเป็นมากกว่าทางตรงของความซ่ือสัตย ์เม่ือได้มีการ
เปิดเผย การขยายออกของความเปิดเผยในแต่ละสถานการณ์ไดส้ะทอ้นกลบัวา่มีความเก่ียวกบัขอ้มูล
ท่ีถูกใช้ร่วมกนัหรือถูกระงบั Hoy & Tschannen-Moran (1999) ได้ให้เหตุผลว่าความเปิดเผยเป็น
สัญญาณในการวดัความสอดคล้องของความไวว้างใจซ่ึงไม่ว่าองค์กรท่ีถูกเอาเปรียบของขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมาก ความเปิดเผยเป็นการขยายออกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่ไดถู้กระงบั เป็นกระบวนการท่ี
คนได้กระท าด้วยตัวของมันเองสู่คนอ่ืนๆ โดยการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Butler & Cantrell, 1984; 
Mishra, 1996) และความเปิดเผยยงัเป็นสัญญาณของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ความมัน่ใจใน
ขอ้มูลท่ีไม่เป็นการเอาเปรียบคนอ่ืนๆ และผูรั้บคนอ่ืนๆ ท่ีสามารถรู้สึกถึงความมัน่ใจท่ีไดรั้บกลบัมา 
คนซ่ึงถูกป้องกนัในขอ้มูล พวกเขาโกรธและหวาดระปวงร่วมกนั ความสงสัยอ่ืนๆ ซ่ึงยงัถูกซ่อนไว้
ดว้ย ก็เพียงแค่ความไวว้างใจให้ก าเนิดความไวว้างใจ เช่นเดียวกบัความไม่วางใจก าเนิดความไม่
ไวว้างใจ คนซ่ึงไม่เตม็ใจท่ีจะขยายความไวว้างใจผา่นความเปิดเผยและส้ินสุดลงดว้ยการมีชีวติอยา่ง
โดดเดียวในคุกของการกระท าตนเอง (Kramer, Brewer, & Hanna, 1996) 
  Russell (2001) และ Washington et al. (2006) อธิบายความหมายของการบอกความ
จริง (Truth Telling) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Clawson (1999) ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมการบอกผูอ่ื้น
ดว้ยเร่ืองจริงเช่นเดียวกบัท่ีคุณประสบมาถึงแมว้่าจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อผูอ่ื้น แต่อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการบอกความจริงอยู่เสมอเป็นคุณธรรมพื้นฐานของภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีซ่ึง
อาจจะถูกมองวา่เป็นการกระท าท่ีซ ้ าซาก ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ผูจ้ดัการหรือผูน้ าบางส่วนท่ีไม่เช่ือ
ในเร่ืองน้ี ยกตวัอยา่งเช่นในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูจ้ดัการอาวุโสหลายท่านของบริษทั
ใหญ่ ในเร่ืองของภาวะผูน้ าและผลกระทบต่อภาวะผูน้ าในหวัขอ้ค าถามเร่ือง “ควรจะบอกเล่าความ
จริงในแง่ธุรกิจ” (should one tell the truth in business)  จากการสนทนาพบว่ามีการแบ่งแยก
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แนวความคิดกนัอย่างชัดเจนในเร่ืองการบอกเล่าความจริงในด้านธุรกิจ ซ่ึงได้มีการแสดงความ
คิดเห็น ท่ีแตกต่างและหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นผูจ้  าหน่าย (Employees) ผูบ้ริโภค (Customers) ผูผ้ลิต 
(Suppliers) ส่ือ (Press) บริษทั (Parent Company) หรือ หุน้ส่วน (Stakeholder) กล่าววา่ ในดา้นธุรกิจ
แลว้จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการไวว้างใจกนั (Trust) และเม่ือไดรั้บการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัอนั
เน่ืองมาจากการบอกเล่าความจริงจะมีอิทธิพลต่อการติดต่อธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและจริงใจ ขณะท่ี
กลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบอกเล่าความจริงในแง่ธุรกิจให้เหตุผลว่า ถา้คุณบอกเล่าความจริงในแง่
ธุรกิจกบัผูอ่ื้นคุณอาจจะไม่สามารถท าธุรกิจต่อไปไดเ้น่ืองจากการซ้ือขายอยู่บนพื้นฐานของส่วน
ต่าง (Margins) ซ่ึงส่วนต่างน้ีคือผลผลิตท่ีเกิดจากการรับรู้ละเขา้ใจของคน และการบอกความจริงจะ
ท าลายการรับรู้และเขา้ใจนั้น ดงันั้น ความจริงคือส่ิงท่ีไดรั้บรู้หรือประสบดว้ยตนเองและส่ือสารไป
ยงัผูอ่ื้นเปรียบเสมือนเบา้หลอมโลหะ (Crucible) ท่ีหลอมให้เกิดผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและผูน้ าอยา่ง
แทจ้ริง 
  ตามแนวคิดของ Clawson (1999) เช่ือว่าการบอกความจริง (Truth Telling) เป็นต้น
ก าเนิดของภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และถา้ไม่เต็มใจท่ีจะบอกความจริงกบัทุกคนจะมีอิทธิพลให้
ไม่สามารถเป็นผูน้ าได ้ความจริง (Truth) และการส่ือสารให้กบัผูอ่ื้นรับรู้เป็นส่ิงท่ีถูกหลอมรวมกนั 
ซ่ึงจะชะล้างข้อสงสัยท่ีซ่อนไว ้ความซับซ้อนลึกลับ ความไม่พอใจ และการกระท าท่ีไม่พึง
ปรารถนาต่อบุคคลอ่ืน การแลกเปล่ียนความจริงเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดการร่วมมือกนัและความ
ยติุธรรมในการแลกเปล่ียนความจริงซ่ึงกนัและกนั อยา่งไรก็ตามผลของการบอกความจริงหรือการ
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริงจากผูอ่ื้น จะถูกประเมินในเบ้ืองตน้วา่มีศีลธรรมหรือผดิศีลธรรม ไม่ถูกตอ้ง
หรือผิด ยอมรับปฏิเสธ ซ่ึงเป็นความทา้ทายให้ผู ้น าจะตอ้งรับฟังผูอ่ื้นเม่ือไดรั้บรู้ความจริงนั้น ใน
บางคร้ังผูค้นท่ีไม่สามารถรับฟังความจริงไดจ้ะต่อตา้นทนัทีซ่ึงผูน้ าจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะบอกความจริง
นั้น 
  ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2547) อธิบาย การบอกความจริง คือ ค าพูดท่ีผูพู้ดมีเจตนา
บอกความจริงโดยมีการไตร่ตรองไวแ้ลว้ล่วงหนา้ และเม่ือบอกออกไปแลว้อาจท าให้ผูฟั้งหรือผูอ่ื้น
เกิดความสบายใจหรือไม่สบายใจ ส่วนใหญ่คนทัว่ไปจะรู้สึกว่าพวกเขาตอ้งไม่บอกความจริงใน
หลายๆ เหตุผล ยกตวัอย่างเช่น บางคนจะรู้สึกกดดนัเม่ือตอ้งบอกความจริงท่ีเก่ียวกับข่าวร้ายท่ี
เกิดข้ึนไม่ว่าดว้ยมุมมองของวตัถุประสงค์หรือมุมมองส่วนตวัหรือจากมุมมองของความคิดอ่ืนๆ 
เหตุผลหน่ึงในบางคร้ังเราจะใหข้อ้มูลท่ีเกินความจริงท่ีมากกวา่เน้ือท่ีไดรั้บข่าวสารมาอาจจะเกิดจาก
พฤติกรรมของผู ้บอกความจริงซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือการปฏิเสธความจริงนั้ น 
โดยทัว่ไปแลว้พฤติกรรมของผูรั้บขอ้มูลข่าวสารเม่ือไดรั้บข่าวสารประกอบดว้ยการยอมรับ การ
ปฏิเสธ ปฏิบติัตาม ละเลยหรือไม่สนใจ ดงันั้นผูท่ี้บอกความจริงส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการท่ีจะได้รับ
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พฤติกรรมในดา้นลบจากผูรั้บข่าวสารมีอิทธิพลให้เขาไม่บอกความจริงท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามผูน้ า
ทุกคนทราบดีวา่พวกเขาไม่สามารถสร้างบรรยากาศรอบตวัของเขาดว้ยการบอกเล่าความจริงจะมี
อิทธิพลใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีล่าชา้ ผดิพลาด และไม่สมบูรณ์จากขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความจริง  
  นัทธฤทัย สีหะเกรียงไกร (2548) ให้นิยาม การบอกความจริง คือ วจันกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเล่าเร่ือง การบอกขอ้เท็จจริง การน าเสนอความและยกตวัอยา่งการสรุป 
หรือการท่ีผูพู้ดปรารถนาท่ีจะเปิดเผยขอ้มูล เร่ืองราวต่างๆ ให้ตรงกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนตามความเป็นจริง โดยวจันกรรมเป็นค าท่ีใช้อธิบายความหมายท่ีเก่ียวกบัการกระท าด้วย
ค าพูดในภาษา ซ่ึงวจันกรรมน้ีมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ การกล่าวถ้อยค า (Utterance) การ
น าเสนอความ (Propositional act) และการแสดงเจตนา (Illocutionary act) ขณะท่ี ปาณิสรา ปาลาศ 
(2550) อธิบายวา่ การบอกความจริงเป็นพื้นฐานขั้นตน้ของจริยธรรมดา้นความซ่ือตรง 
  ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การเปิดเผยความจริง” ได้
ว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการบอก
ความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอย่างตรงไปตรงมา การน าขอ้มูลมาใช้อย่างตรงไปตรงมา การเปิดเผย
ขอ้มูลให้กบัสมาชิกในองคก์รโดยไม่ปิดบงั การปฏิบติังานไดด้ว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้และการให้ความมัน่ใจกบัคนในองค์กรในการน าขอ้มูลไปใช ้ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวั
บ่งช้ีการเปิดเผยความจริง ประกอบด้วย 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การบอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้น
อยา่งตรงไปตรงมา 2) การน าขอ้มูลมาใช้อยา่งตรงไปตรงมา 3) การเปิดเผยขอ้มูลให้กบัสมาชิกใน
องค์กรโดยไม่ปิดบงั 4) การปฏิบติังานได้ดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ5) การให้
ความมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้ 
 2.3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของการรักษาสัญญา (Promise Keeping) 
  การรักษาสัญญา เกิดจากการรวมกนัของค าวา่ “รักษา” และ “สัญญา” ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รักษา” หมายถึง ป้องกนั คงไว ้สงวนไว ้เช่น รักษาความสะอาด 
รักษาไมตรี ขณะท่ี สัญญา หมายถึง ขอ้ตกลงระหวา่งบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกกระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ให้ค  ามัน่ รับปาก ดงันั้นการรักษาสัญญา หมายถึง การ
คงไวห้รือสงวนไวซ่ึ้งขอ้ตกลงระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่ายวา่จะกระท าการ 

ตามแนวคิดของ Clawson (1999) อธิบาย การรักษาสัญญา (Promise Keeping) มี
ความส าคญัต่อประสิทธิภาพของผูน้ า โดยทัว่ไปแล้วสัญญามกัจะถูกท าลายยกตวัอย่างเช่น การ
ร่ัวไหลของมติท่ีประชุมในการประชุมของผูบ้ริหารถือวา่เกิดการทุจริตในแง่ธุรกิจหรือเป็นการลว้ง
ความลบัของคู่แข่งจากการไม่รักษาสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปหรืออาจยกเลิกขอ้ตกลงทนัที ยิง่ไปกวา่นั้นถา้การให้สัญญาของผูน้ าคือการช่วย
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ให้องค์การอยู่รอดโดยไม่สนใจความจริง การรักษาสัญญาก็จะเกิดข้ึนในช่วงนั้นๆ การไม่รักษา
สัญญาจะท าลายความไวว้างใจและความเคารพในตวัผูน้ า การไม่รักษาสัญญาน้ีเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส าหรับผูน้ าท่ีไม่รักษาสัญญา เน่ืองจากสัญญาท่ีให้ไวจ้ะมีระยะเวลาท่ีสั้นและ
ไม่สนใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูต้าม การท่ีผูต้ามจะปฏิบติัตามผูน้ าดว้ยความยินดีนั้น จะเกิด
จากความไว้วางใจขณะท่ีการรักษาสัญญาคือคุณธรรมขั้นพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดภาวะผู ้น าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับบุคคลทัว่ไปแล้วเม่ือมีการสัญญาและมีการรับรู้อย่างแพร่หลายเม่ือมีการ
ท าลายสัญญาด้วยบุคคลนั้นและถูกกมองว่าเป็นเด็กเล้ียงแกะท่ีชอบโกหกอยู่เสมอมีอิทธิพลต่อ
บุคคลในชุมชนไม่เช่ือในสัญญาท่ีบุคคลนั้นให้ตลอดไป ดังนั้ นผูน้ าท่ีมีศักยภาพจะต้องมีการ
ระมดัระวงัในการให้สัญญาท่ีผูกพนัและให้ระวงัการรักษาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น โดยเฉพาะผูต้าม ซ่ึงการ
ไม่รักษาสัญญาของผูน้ าจะลดความสัมพนัธ์ของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้ามอยา่งรวดเร็ว 

  ขณะท่ี Washington et al. (2006) กล่าวว่า การรักษาสัญญาคือการกระท าตามส่ิงท่ี
พูด และริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2547) อธิบาย การรักษาสัญญา หมายถึง การไม่โกหก หลอกลวง 
บิดพล้ิว เป็นคุณธรรมอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงความจริงใจ ความมีสติ ซ่ือตรง ความมีจิตใจตรง ไม่คิด
คด ไม่คิดโกหก หลอกลวง รักษาค ามัน่สัญญามัน่คง ลกัษณะของผูท่ี้รักษาสัญญา คือ พูดอยา่งไร ท า
อยา่งนั้น รักษาค าพูด ซ่ือสัตย ์จริงใจ ไวว้างใจไดท้ั้งต่อหนา้และลบัหลงั มีความบริสุทธ์ิใจต่อผูอ่ื้น
และไม่เป็นสับปลบั หนา้ไหวห้ลงัหลอก  

เชาว์ ทบัทิมทอง (2548) ให้ความหมายของการรักษาสัญญา หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมคงไวซ่ึ้งขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีบุคคลฝ่ายหน่ึงรียกว่า 
ฝ่ายเสนอ แสดงเจตนาท าค าเสนอออกไป เพื่อใหบุ้คคลอีกฝ่ายสนอง แสดงเจตนาท าค าเสนอ สนอง
รับค าเสนอนั้น หากฝ่ายสนอง สนองรับค าเสนอมาก็จะเกิดเป็นขอ้ตกลงของบุคคลข้ึนเพื่อใหป้ฏิบติั
ตามขอ้ตกลงนั้น สอดคลอ้งกบั Covey (1991) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้น
ความซ่ือสัตย ์ดงัน้ี คือ มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี (Sense of Duty) 
  ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การรักษาสัญญา” ได้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดดงออกถึงการคงไว้
หรือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง การรักษา
ค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาว่าจะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี และการปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีการรักษาสัญญา 
ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป 
โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง 2) การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาวา่จะท างานส่ิงใดก็ตอ้ง
ท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี และ 3) การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ 
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 2.3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของการเคารพผู้อ่ืน (Respect for the Individual) 
  การเคารพผูอ่ื้น เกิดจากการรวมตวักนัของค าวา่ “เคารพ” และ “ผูอ่ื้น” ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เคารพ” หมายถึง แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผูใ้หญ่ ไม่
ล่วงเกิน ไม่ล่วงละเมิด เช่น เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ดงันั้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น หมายถึง การแสดง
อาการนบัถือผูอ่ื้น เช่น การเคารพผูใ้หญ่ ไม่ล่วงเกิน ไม่ล่วงละเมิด เช่น การเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
  Russell (2001) อธิบายการเคารพผูอ่ื้น คือ คุณธรรมหน่ึงท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถา้ผูน้ าบอกความเป็นจริงเสมอก็จะไดรั้บการเคารพวา่มีความซ่ือตรงจากผูอ่ื้น ถา้ผูน้ า
รักษาสัญญาท่ีให้ไวก้็จะได้รับการเคารพจากผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น (Respect for the Individual) 
หมายถึง ความเช่ือวา่ทุกคนมีคุณค่าในตวัเองซ่ึงควรจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสุภาพและเป็นมิตร ซ่ึง
การเคารพผูอ่ื้นน้ีสามารถพบเห็นได ้ 

Clawson (1999) อธิบายวา่ ในแถบเอเชียตะวนัตกเฉียงใตท่ี้ประชากรนบัถือศาสนา
พุทธเน่ืองจากเป็นหลกัการพื้นฐานในศาสนาพุทธ ท่ีมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกเม่ือแรกพบกนั
หรือเจอกนั ยกตวัอย่าง เช่น การกล่าวค าวา่ “นมสัเต (Namaste)” หรือ “นมสัการ” เป็นค าท่ีมาจาก
ภาษาสันสกฤต โยเป็นค าสนธิกนัระหวา่งค าวา่ นมาหฺ (Namah) แปลวา่ ค  านบั หรือคารวะ และค าวา่ 
เต (te) แปลวา่ คุณ หรือ ท่าน ใชใ้นเชิงการใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั โดยการพนมมือข้ึนระหวา่ง
อกและกม้ศีรษะลงเล็กน้อย อีกทั้งยงัใช้ทกัทายฉันมิตร โดยทัว่ไปแลว้แต่ละบุคคลอาจจะไม่ไดรั้บ
การเคารพจากผูอ่ื้นเท่าเทียมกนั อยา่งไรก็ตามแต่ละบุคคลก็จะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความสุภาพอยา่ง
เท่าเทียมกนั เน่ืองจากความเป็นมนุษยแ์ละสมควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีศกัด์ิศรี 
  ริเรืองรอง รัตนวไิลสกุล (2547) อธิบายการเคารพผูอ่ื้น คือ บุคคลแต่ละคนยอ่มมีความ
แตกต่างกนั ค าว่า Individual ศพัท์บญัญติัฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ใช้ ปัจเจกบุคคล ซ่ึงไม่คุน้หู 
การยอมรับนับถือในบุคคลแต่ละคน คือ พื้นฐานแห่งการยอมรับนับถือในบุคลิกภาพความเป็น
มนุษยข์องผูร่้วมงาน ว่าแต่ละคนแตกต่างกนั ผูน้ าหรือนกัการเมืองตอ้งเคารพความเป็นบุคคลของ
แต่ละคน ซ่ึงแตกต่างกัน โดยต้องให้ความยอมรับนับถือ ในความคิด ความเห็น ความสามารถ 
พฤติกรรมและธรรมชาติของบุคคลผูร่้วมงานซ่ึงมีความแตกต่างกนั การท างานร่วมกนั การติดตาม
งาน การนิเทศงาน ต้องค านึงถึงและยอมรับในปัจเจกบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกัน ผูน้ าหรือ
นักการเมืองต้องยอมรับนับถือในคณะผูร่้วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานว่าแต่ละคนมีอุปนิสัย 
บุคลิกภาพ ความสามารถหรือศกัยภาพ แตกต่างกนั เม่ือผูน้ าหรือนกัการเมืองยอมรับนบัถือวา่ในแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกันแล้ว การบริหารงานบุคคล การเอาคนมาใช้งาน จะพิจารณา
องคป์ระกอบขององคก์าร และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน จดัให้คณะผูร่้วมงานไดรั้บผิดชอบได้
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ท างานตามความรู้ ความสามารถเพื่อองคก์าร การใชค้นควรกระจายงานใหค้นซ่ึงมีความแตกต่างกนั
ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใหช่้วยกนัท างาน 
  ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การเคารพผูอ่ื้น” ได้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการแสดงออก
อยา่งสุภาพ การเป็นมิตรต่อผูอ่ื้น การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น และการกลา้ท่ีจะรับความจริง ซ่ึงนิยามดงักล่าว
เช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีการเคารพผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การแสดงออกอยา่งสุภาพ 2) 
การเป็นมิตรต่อผูอ่ื้น 3) การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น และ 4) การกลา้ท่ีจะรับความจริง 
 จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของ “ความซ่ือสัตย”์ ไดว้า่ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สามารถวดัได้จากองค์ประกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได้ 3 ตวัแปร คือ 1) การเปิดเ ผยความจริง 
(Truthfulness)  2 )  การรักษาสัญญา (Promise Keeping)  3 )  การเคารพผู ้อ่ืน  (Respect for the 
Individual)ขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้สรุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ ดัง
ตารางท่ี 2-7 
 
ตารางท่ี 2-7 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของความซ่ือสัตย ์
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1) การเปิดเผยความ
จริง (Truthfulness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง
การบอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา การน าขอ้มูลมาใชอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา การเปิดเผยขอ้มูลใหก้บั
สมาชิกในองคก์รโดยไม่ปิดบงั การ
ปฏิบติังานไดด้ว้ยความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้การให้ความมัน่ใจกบัคน
ในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้

1. การบอกความจริงทั้งหมด
กบัผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมา 
2. การน าขอ้มูลมาใชอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา 
3. การเปิดเผยขอ้มูลให้กบั
สมาชิกในองคก์รโดยไม่
ปิดบงั 
4. การปฏิบติังานไดด้ว้ยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
5. การใหค้วามมัน่ใจกบัคนใน
องคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้
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ตารางท่ี 2-7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
2) การรักษาสัญญา 
(Promise Keeping)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดดงออกถึง
การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของ
บุคคลสองฝ่ายข้ึนไปโดยการไม่โกหก 
ไม่หลอกลวง 
การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่
วาจาวา่จะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าใหส้ าเร็จ
เป็นอยา่งดี 
การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ย
ความรับผดิชอบ 

1.การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึง
ขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่าย
ข้ึนไป โดยการไม่โกหก ไม่
หลอกลวง 
2. การรักษาค าพูดหรือค ามัน่
สัญญา ลัน่วาจาวา่จะท างาน
ส่ิงใดก็ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็น
อยา่งดี 
3. การปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน
ของตนเองดว้ยความ
รับผดิชอบ 

3) การเคารพผูอ่ื้น 
(Respect for the 
Individual) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง
การแสดงออกอย่างสุภาพ การเป็นมิตร
ต่อผูอ่ื้น การไม่ให้ร้ายผูอ่ื้น และการกลา้
ท่ีจะรับความจริง  

1. การแสดงออกอย่างสุภาพ 
2. การเป็นมิตรต่อผูอ่ื้น 
3. การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น 
4. การกลา้ท่ีจะรับความจริง  

 
 2.1.11 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการของ “ความเมตตา” 

 2.1.11.1 องค์ประกอบของ “ความเมตตา” 
   1) องค์ประกอบของความเมตตาตามแนวคิด ของ Covey 

  Covey (1991) กล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านความเมตตา 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ มีความเขา้ใจผูอ่ื้นการรู้สึกวา่เป็นมิตรกบัเพื่อนมนุษย ์รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (Considerration for other) การนับถือคนอ่ืนๆ การพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา การมีความ
ปรารถนาดีต่อคนอ่ืน ซ่ึงจะท าใหเ้รารู้สึกเป็นมิตร เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคมโลก ท าใหเ้รา
มีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพทางร่างกาย 
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  2) องค์ประกอบของความเมตตาตามแนวคิด ของ Sergiovanni 
      Sergiovanni (1992)  กล่าวถึงภาวะผู ้น า เชิงคุณธรรมต้องเ ร่ิมจากตัวผู ้น า ท่ี มี

คุณธรรม (Moral Leadership begins Moral Leaders) มีอยู ่2 นยั คือ นยัแรก ผูน้ าตอ้งสนใจความรู้สึก
ของผูต้ามในดา้นความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและสร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน นยัท่ี
สอง คือ ผูน้ าตอ้งสร้างความรู้สึกของความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและส่ิงท่ีดีงามในตวัของ
ผูน้ าเองดว้ย หากปราศจากคุณลกัษณะสองประการ ก็ยากท่ีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการน าและการ
ตามอยา่งมีคุณธรรมได ้ซ่ึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความเมตตา ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ คือ 1) ความเอ้ืออาทร 2) ความห่วงใย และ3) ความเห็นอกเห็นใจ 
          3) องค์ประกอบของความเมตตาตามแนวคิด ของ Moorhouse 
   Moorhouse (2002) กล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความเมตตา 
ประกอบดว้ย คือ 1) ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นปรารถนาให้เป็นสุข การมีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ยนิดีกบัความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ 2) มีความเอ้ือเฟ้ือเป็นผูใ้ห้เม่ือมี
ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ ตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข แสดงความ
ยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ มัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
เสมอภาค ช่วยท าประโยชน์สุข ปลดเปล้ืองทุกขผ์ูอ่ื้น ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน หา้มปราม ให้ผูอ่ื้น
ท าดีละเวน้จากความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 
       4) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ  

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ก าหนดเกณฑ์คดัเลือก
ผูบ้ริหารตน้แบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ์ ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นไดก้ล่าวถึงถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมดา้นความเมตตา ประกอบดว้ย ดงัน้ี 1) การอุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 2) มี
เมตตา มีความรักและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกขด์ว้ยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล 
    5) องค์ประกอบของความเมตตาตามแนวคิด ของ นิคม นาคอ้าย  
   นิคม นาคอา้ย (2550) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความเมตตา การน า
อยา่งมีจริยธรรม คือการยดึหลกัธรรมเป็นพื้นฐาน มีเมตตากรุณาต่อผูต้าม ยุติธรรม มีเหตุผล วางตวั
เป็นกลาง รักและห่วงใยต่อผูร่้วมงาน ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ือสัตยต่์อตนเองและหน่วยงาน 
มองโลกในแง่ดี 
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  6) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ า เชิง
คุณธรรม ด้านความเมตตา ประกอบดว้ย ดงัน้ีคือ ดา้นจิตอาสา  มีความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยความเต็มใจ ใส่ใจการช่วยเหลือผูอ่ื้นด้วยความตั้งใจจริงโดยไม่
มุ่งหวงัส่ิงตอบแทนแบ่งปันส่ิงต่างๆ 
   7) องค์ประกอบของความเมตตาตาม ส านักงานสภาการศึกษา 

 ส านักงานสภาการศึกษา (2550) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านความ
เมตตา คือประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ดงัน้ีคือ1) ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ตอ้งการช่วยเหลือให้
ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข แสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ  2) ห่วงใย การให้
ความเอ้ืออาทร การตอบสนองทางอารมณ์โดยค านึงถึงบุคคลอ่ืน ความเสียใจ ความทุกข์ใจ ความ
ห่วงใยเอ้ืออาทรก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเอ้ือเฟ้ือท่ีจะลดความทุกข์ของผูอ่ื้น 3) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4) 
เห็นอกเห็นใจ 
   8) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการท างาน 
ประกอบด้วย 1) เ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู ้อ่ืนเสมอ ได้ให้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู ้บังคับบัญชา 
ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผูอ่ื้นอยู่เสมอ มีน ้ าใจและช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือได้รับความ
เดือดร้อนหรือเม่ือร้องขอโดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะไดรั้บ ให้ความช่วยเหลือทุกคนดว้ยความจริงใจไม่
หวงัส่ิงตอบแทนแต่อย่าง มีความสุขทางใจในฐานะเป็นผูใ้ห้ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่ผูป้กครอง
และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทุกๆ คน 2) มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกว่า มีความรัก
เมตตาต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกวา่อยู่เสมอ มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้นเท่าท่ี
ก าลงัความสามารถจะช่วยเหลือได ้ทั้งในดา้นก าลงักายและก าลงัทรัพยข์องตน จนเป็นท่ียอมรับของ
บุคลากรและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนและบุคคลอ่ืน 

    9) องค์ประกอบของความเมตตาตามทัศนะของ สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จ
พระสังฒราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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   สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จพระสังฒราช สกลมหาสังฆปริณายก (2522) ไดใ้ห้
ความหมายของความเมตตาท่ีพระนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือรสแห่งเมตตาชุ่มเยน็นกั วา่ ความเมตตา มี
ความหมายวา่ปรารถนาให้เป็นสุข เป็นความหมายใกลเ้คียงท านองเดียวกบัสงสาร ท่ีไม่อยากใหเ้ป็น
ทุกข ์ไม่อยากเห็นเป็นทุกข ์ 

       10) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ พระไพศาล วสิาโล 
   พระไพศาล วิสาโล (2556) ความเมตตาส่วนหน่ึงเกิดข้ึนเพราะเราสามารถรับรู้
ความทุกข์ของผูอ่ื้นได้ เม่ือเห็นใครเป็นทุกข์ เราจึงพลอยทุกข์ไปด้วย และอยากช่วยเหลือให้เขา
ไดรั้บความสุข ความเมตตาจึงไม่เพียงเป็นคุณต่อผูอ่ื้นเท่านั้น หากยงัเป็นผลดีต่อเราดว้ย เพียงแค่ได้
เห็นรอยยิ้มของเขา เราก็มีความสุขแล้ว เป็นความสุขใจท่ีส่งผลถึงความสุขกายดว้ย มีการศึกษา
มากมายยืนยนัวา่ ผูมี้เมตตาจิต ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นนิจ มกัมีสุขภาพกายดี เส่ียงต่อโรคร้ายน้อย
กว่าคนกลุ่มอ่ืน เมตตาจิตนั้น แมท้  าให้เราอยู่เฉยไม่ได้เม่ือเห็นผูอ่ื้นมีความทุกข์ แต่ก็ท  าให้เรามี
ความสุขไดง่้ายข้ึน ส่วนหน่ึงเพราะช่วยลดความเห็นแก่ตวัในใจเรา ใช่หรือไม่วา่ ยิ่งมีความเห็นแก่
ตวัมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความสุขยากมากเท่านั้น เพราะเสียนิดเสียหน่อย ก็ทนไม่ได ้มีอะไรมากระทบ
แมเ้ล็กนอ้ย ก็กลุม้ใจ คร้ันไดอ้ะไรมา ก็ไม่มีความสุข เพราะรู้สึกวา่ไดน้อ้ยไป อยากไดม้ากกวา่นั้น 
เพียงแค่เห็นคนอ่ืนมีความสุขหรือไดดี้ก็อิจฉา แต่อาการเหล่าน้ีจะบรรเทาเบาบางลงเม่ือเรามีเมตตา
จิต เราจะนึกถึงคนอ่ืนมากกวา่ตวัเอง ความทุกขข์องเราจะเป็นเร่ืองเล็กเพราะรู้สึกวา่คนอ่ืนทุกขห์นกั
กวา่เรา หลายคนพบวา่เม่ือไดช่้วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นแลว้ ชีวิตจิตใจของตนเองเปล่ียนไป เช่น ใจเยน็
มากข้ึน อดกลั้นหนกัแน่นกว่าเดิม เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน ท าตามอารมณ์น้อยลง นัน่เป็นเพราะเม่ือเรา
ตั้งใจช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข ์เราจะเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง และให้ความส าคญั
แก่ผูอ่ื้นมากข้ึน น้ีเป็นวิธีการลดละตวัตนอย่างหน่ึง ซ่ึงไม่ต่างจากการปฏิบติัธรรมในพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน ตามค าสอนของพุทธศาสนา เมตตาเป็นคุณภาพจิตอย่างหน่ึง อยู่ในหมวดท่ีช่ือว่า 
“พรหมวิหาร” ซ่ึงคนไทยรู้จกัดี แต่มกัลืมไปวา่มีธรรมอีกหมวดท่ีคู่กนั นัน่คือ “สังคหวตัถุ” พรหม
วหิารนั้น เป็นเร่ืองของการพฒันาจิตให้มีคุณภาพ (เรียกง่าย ๆ วา่ “ท าจิต” ส่วน สังคหวตัถุ เป็นเร่ือง
ของการกระท าเพื่อเก้ือกูลผูอ่ื้น (หรือ “ท ากิจ”) นัน่หมายความวา่ เม่ือมีเมตตากรุณาแลว้ ก็ตอ้งลงมือ
กระท าดว้ย เร่ิมจาก การแบ่งปันส่ิงของ (ทาน) การพูดดว้ยค าสุภาพเก้ือกูล (ปิยวาจา) การขวนขวาย
ช่วยเหลือ (อตัถจริยา) และการปฏิบติักบัผูค้นอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย (สมานตัตตา) หากท าเต็มท่ี
แลว้ ไม่สามารถช่วยเหลือเขาให้พน้ทุกขไ์ด ้จึงค่อยท าใจปล่อยวาง เป็นอุเบกขา อนัเป็นขอ้สุดทา้ย
ของพรหมวิหารธรรม เมตตาท่ีแทจ้ะกระตุน้ให้เราออกไปช่วยเหลือผูอ่ื้น ดงันั้นถา้เราตอ้งการบ่ม
เพาะเมตตาใหเ้จริญงอกงาม จึงตอ้งท ามากกวา่การแผเ่มตตา จะท าอะไรไดบ้า้งเพื่อเสริมสร้างเมตตา
ให้งอกงามในใจเรา เมตตาท่ีกลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของเรา โดยเฉพาะใน
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ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ไม่วา่คนใกลห้รือคนไกล เมตตานั้นตอ้งมีความจริงใจเป็นพื้นฐาน แสดงออก
ดว้ยการใหอ้ภยั ไวใ้จผูอ่ื้น และรู้สึกเช่ือมโยงกบัผูค้นทั้งหลาย ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่องคป์ระกอบของ
ความเมตตา ประกอบดว้ย 1) ปรารถนาให้เป็นสุข 2)ความห่วงใยผูอ่ื้น 3) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4) 
เห็นอกเห็นใจ 5) ความใส่ใจกบัผูอ่ื้นท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้เรา 6) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ7) รู้สึกช่ืน
ชมเห็นคุณค่าของทุกส่ิง  
    11) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ วทิยากร เชียงกูล 
   วิทยากร เชียงกูล (2548) ไดก้ล่าวถึง ความเมตตาไม่ไดห้มายถึง “การรู้สึกสงสาร
คนอ่ืน” แต่หมายถึงการรู้สึกวา่เป็นมิตรกบัเพื่อนมนุษย ์รู้สึกวา่คนเรามีอะไรท่ีเหมือนกนั มากกวา่จะ
มองส่วนท่ีต่างกนั ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเขา ก็อาจจะเกิดข้ึนกบัเราได ้คือ การนบัถือคนอ่ืนๆ การพยายาม
เอาใจเขามาใส่ใจเรา การมีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน ซ่ึงจะท าให้เรารู้สึกเป็นมิตร เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนหรือสังคมโลก ท าให้เรามีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพทางร่างกายด้วย การมี
เมตตากรุณา รู้สึกเป็นมิตรกบัเพื่อนมนุษยค์นอ่ืนๆ ท าให้เราไม่วา้เหว่ เป็นทุกข์ คนท่ีรู้สึกวา้เหว่ 
เพราะเขายึดติดกบัตวัเองมาก และไปคาดหมายว่าจะมี “คนพิเศษ” มารักเขามาคอยดูแลให้เขามี
ความสุขอยูต่ลอดเวลา เราตอ้งแยกให้ออกระหว่าง ความรักแบบผูกพนั และความรักแบบมีเมตตา
กรุณา มนุษยทุ์กคนตอ้งการความสุขและหลีกเล่ียงความทุกข์ แทนท่ีเราจะรักใครเพียงเพื่อหวงัวา่เขา
จะรักตอบ เราควรเร่ิมดว้ยการมองเห็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัในสภาพความเป็นมนุษย ์และดูว่าเรา
สามารถท าอะไรได้ เพื่อท าให้คนคนนั้นมีความสุขเพิ่มข้ึน ความรักดว้ยความเมตตากรุณา การนบั
ถือให้เกียรติกนัในฐานะมนุษย ์คือความรักท่ีแทจ้ริง ให้ความสุขย ัง่ยืน จากท่ีกล่าวมาสามารถน ามา
เช่ือมโยงเป็นองคป์ระกอบของความเมตตา คือ 1) การพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา 2) การมีความ
ปรารถนาดีต่อคนอ่ืน 

    12) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ Cassell  
   Cassell (2002) ได้กล่าวถึง ความเมตตาว่าเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตามสภาวะ
แวดลอ้มแบบเฉพาะเจาะจง เช่น สภาวะของครอบครัวเดียวกนั โดยมีความรู้สึกความเป็นพวกพอ้ง
หรือความเป็นกลุ่มเฉพาะ ความมีน ้ าใจยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น การแนะน าในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์โดยไม่หวงแหน แนะน าหลกัการด าเนินชีวติ โดยอาศยัหลกัธรรมและประสบการณ์ ดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตน 

       13) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ Aristotle 
   Aristotle (1984 cited in Cassell, 2002) ได้กล่าวถึง ความเมตตา คือการเช่ือมโยง
ตนเองเขา้กบับุคคลอ่ืนโดยเฉพาะการท่ีบุคคลตระหนกัรู้ความเหมือนกนัระหว่างบุคคลว่ามีความ
เป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกัน จึงจะเกิดความเขา้ใจในความเหมือนกนัในฐานะมนุษย ์หากบุคคลไม่มี



79 

ความรู้สึกถึงการเช่ือมโยงระหว่างตนเองเข้ากบับุคคลอ่ืนๆ ก็จะเป็นการยากท่ีบุคคลจะมีความ
เมตตาต่อผูอ่ื้น 

       14) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ 
   จุลศกัด์ิ ชาญณรงค ์(2557) ไดก้ล่าวถึง ความเมตตา ประกอบดว้ยความปรารถนาดี
ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ความเมตตาเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีส าคญัและเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้
การปรึกษาพึงมี เม่ือผูใ้หก้ารปรึกษามีความเมตตาเกิดข้ึนในจิตใจจะส่งผลใหก้ารช่วยเหลือตลอดจน
การส่งเสริมใหผู้รั้บการปรึกษาไดพ้ฒันาตนตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่

    15) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ นพปฎล พงศ์ศิริวรรณ 
   นพปฎล พงศ์ศิริวรรณ (2555) ไดก้ล่าวถึง ความเมตตา หมายถึงคุณลกัษณะทาง

จิตใจและความจริงแทซ่ึ้งช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงและพลลงัทางจิตใจใหส้ามารถพน้ผา่นความ
ยากล าบากไปไดโ้ดยไร้ซ่ึงความกลวั เป็นการรับรู้ความเขา้ใจและการยอมรับทุกส่ิงตามท่ีเป็นจริงๆ
ไม่บงัคบัและไม่เดือดร้อน อีกทั้งเป็นความรักอนัแท้จริงเชิงปฏิบติัซ่ึงไม่ใช่ความรักแบบผูกมดั 
องคป์ระกอบของความเมตตา ประกอบดว้ย ปัญญา ความอดทน การฟังอยา่งลึกซ้ึง การตระหนกัรู้
ถึงความทุกขท่ี์แทจ้ริง การเขา้ถึงใจ การใชว้าจาแห่งรัก การปกป้องชีวติ ความสุขท่ีแทจ้ริง ความรัก
ท่ีแทจ้ริง และการบ ารุงหล่อเล้ียงเยยีวยา 

 
    16) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ ประภาศรี สีหอ าไพ 

   ประภาศรี สีหอ าไพ (2543) ไดก้ล่าวถึง ความเมตตา ประกอบดว้ย 1) การแบ่งปัน
ในส่ิงท่ีตนมีอยู่จนเกินความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมตามก าลงัของตน 2) เสียสละในส่ิงท่ีตนมีให้ผูท่ี้
จ  าเป็นกวา่ แมจ้ะท าให้ตนขาดส่ิงนั้นไป 3) ช่วยเหลือเม่ือเห็นผูอ่ื้นประสบทุกขภ์ยัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกูล 4) ยินดีกบัความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ 5) เห็นใจ ปลอบโยน ให้ก าลงัใจเม่ือเห็นผูอ่ื้น
ทุกขท์รมานและหาหนทางช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้6) ให้อภยัผูท่ี้ท  าผดิ ไม่ผกูอาฆาตพยาบาท 7) ไม่
ขดูรีดเอาเปรียบผูอ่ื้น และ 8) บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

   17) องค์ประกอบของความเมตตาตามทศันะของ ติช นัท ฮันห์  
   ติช นัท ฮนัห์ (2542) ได้กล่าวถึง ความเมตตา คือ ความรักท่ีแท้ ความรักท่ีเป็น
ความตั้งใจและความปรารถนาท่ีจะให้ผูอ่ื้นเบิกบาน เป็นสุข ซ่ึงจะบ่มเพาะไดห้ากบุคคลฝึกฝนการ
เฝ้าดูและการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เห็นและมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ ตลอดจนความทุกข์
ทรมานของผูอ่ื้น 

   จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของ
ความเมตตา (Kindness) จากทศันะและจากผลการศึกษาวจิยัของนกัวิชาการ 17 แหล่งดงักล่าวมานั้น 
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ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น 
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 

    1. ความปรารถนาดี (Goodwill) ไดแ้ก่ 1) ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 2) มี 
เมตตา มีความรักและปราถนาดีต่อผูอ่ื้น 3) ปรารถนาใหเ้ป็นสุข การมีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน 4) 
ปรารถนาดีท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ยนิดีกบัความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ  
    2. เห็นอกเห็นใจ (Empathy) ไดแ้ก่ 1) มีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (Considerration for Other) 2) ความเห็นอกเห็นใจ 3) การพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4) เกิด
ความเขา้ใจในความเหมือนกนั5) การฟังอยา่งลึกซ้ึง 6) การตระหนกัรู้ถึงความทุกขท่ี์แทจ้ริง 7) การ
เขา้ถึงใจ เห็นใจ ปลอบโยน ใหก้ าลงัใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นทุกขท์รมานและหาหนทางช่วยเหลือเท่าท่ีจะท า
ได ้6) ใหอ้ภยัผูท่ี้ท  าผดิ ไม่ผกูอาฆาตพยาบาท 7) ไม่ขดูรีดเอาเปรียบผูอ่ื้น 
    3. ความห่วงใยผูอ่ื้น (Caring for Others) ได้แก่ 1) ความเอ้ืออาทร 2) ความ
ห่วงใย 3) รักและห่วงใยต่อผูร่้วมงาน 4) มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้นเท่าท่ี
ก าลงัความสามารถจะช่วยเหลือได ้5) ความใส่ใจกบัผูอ่ื้นท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้เรา 6) การใชว้าจาแห่งรัก 7) 
การปกป้องชีวติ 
    4. ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่(Generousness) ไดแ้ก่ 1) มีความเอ้ือเฟ้ือเป็นผูใ้ห้เม่ือมีผู ้
ตอ้งการความช่วยเหลือ ดา้นจิตอาสา 2) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้นเสมอ การแบ่งปันในส่ิงท่ีตนมีอยูจ่น
เกินความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมตามก าลงัของตน 2) เสียสละในส่ิงท่ีตนมีให้ผูท่ี้จ  าเป็นกวา่ แมจ้ะท า
ใหต้นขาดส่ิงนั้นไป 3) ช่วยเหลือเม่ือเห็นผูอ่ื้นประสบทุกขภ์ยัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล 

จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 4 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวจิยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ ผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงในตาราง
สังเคราะห์ 8 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 

 



81 

ตารางที่ 2-8 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของความเมตตา 

องคป์ระกอบของความเมตตา 
Covey (1991) 

Sergiovanni (1992 

Moorhouse (2002) 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 
(2544)  
นิคม นาคอา้ย (2550)  

ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (2552) 

ส านกังานสภาการศึกษา 
(2550) 

ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)  
สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จ
พระสังฒราช สกลมหาสังฆป
ริณายก (2522) พระไพศาล วสิาโล (2556) 

วทิยากร เชียงกูล (2548)  

Cassell (2002)  

Aristotle (1984 cited in 
Cassell ,2002 ) 

จุลศกัด์ิ ชาญณรงค ์
(2557)  
นพปฎล พงศศิ์ริวรรณ 
(2555)  
ประภาศรี สีหอ าไพ 
(2543)  
ติช นทั ฮนัห์ (2542)  

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1.ความปรารถนาดี (goodwill) 
 

 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

√ 
√ 

9 
2.เห็นอกเห็นใจ (empathy) 

√ 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
√ 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 

√ 
9 

3.ความห่วงใยผูอ้ื่น (caring for others) 
 

√ 
 

 
√ 

 
√ 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

8 
4.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่(generousness) 

 
 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
7 

5.ดา้นจิตอาสา 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

2 
6.มองโลกในแง่ดี 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

7.มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

1 
8. รู้สึกชื่นชมเห็นคุณค ่าของทุกสิ่ง  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
1 

9.ความรู้สึกความเป็นพวกพอ้ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

1 
10.ปัญญา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
1 

11.ความอดทน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

1 

รวม 
1 

2 
2 

1 
2 

2 
4 

2 
1 

6 
2 

1 
1 

1 
4 

5 
4 

41 
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จากตารางท่ี 2-8 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความเมตตา พบว่ามีองคป์ระกอบเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 11 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ใช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบ
ของความเมตตาในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้งแต่ 7 ข้ึนไป) พบวา่ สามารถคดัสรรองคป์ระกอบ
ของความเมตตาได ้4 องคป์ระกอบท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual Framework) 
ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 องคป์ระกอบท่ี 1 ความปรารถนาดี (Goodwill) 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ความห่วงใยผูอ่ื้น (Caring for Others) 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่(Generousness) 
 องคป์ระกอบท่ี 4 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

 จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของความเมตตา ไดด้งัภาพท่ี 
2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

ภาพท่ี 2-5 โมเดลการวดัของความเมตตา 
 จากภาพท่ี 5 แสดงโมเดลการวดัของความเมตตาท่ีได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความปรารถนาดี (Goodwill) 2) ความห่วงใยผูอ่ื้น (Caring 
for Others) 3) ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่(Generousness) และ 4) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
 
 

 

ความปรารถนาดี 

ความห่วงใยผูอ่ื้น 

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

ความเห็นอกเห็นใจ 

ความเมตตา 
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 2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความปรารถนาดี (goodwill) 
  Moorhouse (2002) พระไพศาล วิสาโล (2556) วิทยากร เชียงกูล (2548) จุลศกัด์ิ ชาญ
ณรงค์ (2557) ประภาศรี สีหอ าไพ (2543) ติช นทั ฮนัห์ (2542) ไดอ้ธิบายถึงความหมายของความ
ปรารถนาดี (Goodwill) คือความเมตตา ความรักและปราถนาดีต่อผูอ่ื้น ปรารถนาให้เป็นสุข การมี
ความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ยนิดีกบัความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ  

     อาคม มากมีทรัพย ์(2556) ได้อธิบายถึงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารในองค์ประกอบ
ดา้นความเมตตา ประกอบดว้ย การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทัว่ไป มีวาจาท่ีแสดงให้เห็นน ้ าใจ
และซาบซ้ึง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกัอุปการะ คือ ให้คุณประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนในงานหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบของตน การมีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข แสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ มัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ข
ของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค ช่วยท าประโยชน์สุข ปลดเปล้ืองทุกขผ์ูอ่ื้น ช่วยเหลือ
แนะน าตกัเตือน ห้าปราม ให้ผูอ่ื้นท าดีละเวน้จากความชัว่ ให้ความรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 
         จุลศกัด์ิ ชาญณรงค์ (2557) ไดก้ล่าวถึง ความเมตตา ประกอบดว้ยความปรารถนาดีท่ี
จะช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้ทุกข์ ความเมตตาเป็นส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีส าคญัและเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้
การปรึกษาพึงมี เม่ือผูใ้หก้ารปรึกษามีความเมตตาเกิดข้ึนในจิตใจจะส่งผลใหก้ารช่วยเหลือตลอดจน
การส่งเสริมให้ผูรั้บการปรึกษาไดพ้ฒันาตนตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ เช่นเดียวกบัประภาศรี สีหอ าไพ 
(2543) ได้กล่าวถึง ความเมตตา ประกอบดว้ย 1) การแบ่งปันในส่ิงท่ีตนมีอยู่จนเกินความจ าเป็น
อยา่งเหมาะสมตามก าลงัของตน 2) เสียสละในส่ิงท่ีตนมีใหผู้ท่ี้จ  าเป็นกวา่ แมจ้ะท าให้ตนขาดส่ิงนั้น
ไป 3) ช่วยเหลือเม่ือเห็นผู ้อ่ืนประสบทุกข์ภัยด้วยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล 4) ยินดีกับความสุข
ความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ 5) เห็นใจ ปลอบโยน ให้ก าลงัใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นทุกข์ทรมานและหาหนทาง
ช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้6) ให้อภยัผูท่ี้ท  าผิด ไม่ผูกอาฆาตพยาบาท 7) ไม่ขูดรีดเอาเปรียบผูอ่ื้น และ 
8) บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
       ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความปรารถนาดี” ไดว้่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความรัก 
ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือใหทุ้กคน การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ 
หมัน่สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค ช่วยเหลือแนะน า
ตกัเตือน และห้ามปรามให้ผูอ่ื้นท าดีละเวน้จากความชัว่ ให้ความรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ ซ่ึง
นิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีความปรารถนาดี ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การมีความ
รัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคน 2) การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นได้รับ
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ความส าเร็จ 3) หมัน่สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค 4) 
ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน และ 5) ห้ามปรามให้ผูอ่ื้นท าดีละเวน้จากความชัว่ ให้ความรู้แนะน าโดย
ปราศจากอคติ  

 2.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความห่วงใยผู้อ่ืน (Caring for Others) 
  Batson (1995) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความห่วงใยผูอ่ื้น คือ การใหค้วามเอ้ืออาทร  
การตอบสนองทางอารมณ์โดยค านึงถึงบุคคลอ่ืน ความเสียใจ ความทุกข์ใจ ความห่วงใยเอ้ืออาทร
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเอ้ือเฟ้ือท่ีจะลดความทุกขข์องผูอ่ื้น Montagu (1978) ไดเ้นน้ถึงพฤติกรรม
การดูแลห่วงใยวา่ เป็นการแสดงลกัษณะของการปฏิบติัท่ีนุ่มนวล แสดงออกถึงความรักและความเอา
ใจใส่ต่อกนั ส่ือสารให้เกิดความรู้สึกสุขสบายและมัน่คง โดยอธิบายว่า การกระตุน้ทางประสาท
สัมผสั ร่วมกบัท่าทางด้านร่างกายเป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัของการดูแลห่วงใย Guat (1991 cited in 
Leininger, 1981) ไดว้เิคราะห์แนวคิดในการดูแลห่วงใยของ Paterson & Zderad (1976) แลว้แยกแยะ
ออกเป็นองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ ความรู้สึกในฐานะผูใ้ห้การดูแลการแสดงพฤติกรรมเพื่อบุคคลอ่ืน 
การผสมผสานความรู้สึกและการกระท าเพื่อสวสัดิภาพของบุคคลอ่ืน Guat (1991) เน้นว่าการดูแล
จะตอ้งเกิดข้ึนเป็นกระบวนการมากกวา่พิจารณาเป็นแต่ละกิจกรรม 
     Bevis (cited in Leininger, 1981) ได้อธิบายในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันว่า การดูแล
ห่วงใยเป็นรูปแบบความรู้สึก ในลักษณะและรูปแบบของการแสดงออกถึงความรู้สึกของเพื่อน
มนุษย ์ท่ีจะต้องเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม เพื่อความรักท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน ความหมาย “ห่วงใย” ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง การเอาใจใส่ ปกปักรักษา ในภาษาองักฤษ 
การดูแลใชค้  าวา่ “Care” ซ่ึงมีความหมายว่า เป็นภาระ ความกงัวลห่วงใย ความเอาใจใส่อยา่งจริงจงั 
พยอม อยู่สวสัด์ิ (2543) ความหมายโดยทัว่ไปของการดูแลห่วงใย เป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างบุคคลต่อสัตว ์และระหว่างบุคคลต่อสรรพส่ิงต่างๆ ตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่ 
เป็นพื้นฐานเพื่อการด ารงอยูข่องชีวิตและสรรพส่ิง นกัปรัชญาหลายท่านใหท้ศันะวา่ การอยูร่อดของ
มนุษยชาติ ตอ้งอาศยัการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั โดยการสร้างสัมพนัธไมตรี ฉนัทเ์พื่อนท่ี
ให้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยไม่เอาค่านิยมและความเช่ือของตน ไปตดัสินการแสดงออก ซ่ึงการ
ดูแลอยา่งเอ้ืออาทรนั้น บุคคลท่ีให้การดูแลตอ้งอยู่กบัผูรั้บการดูแลเม่ือเขาตอ้งการ ให้การเอาใจใส่
อยา่งจริงจงั ฟังเขาดว้ยความตั้งใจ และทั้งสองจะมีความช่ืนชมต่อการใหคุ้ณค่าซ่ึงกนัและกนั  

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้น าเชิง
คุณธรรมในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการท างาน 
ประกอบดว้ย ความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกวา่ มีความรักเมตตาต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกวา่อยู่
เสมอ มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้นเท่าท่ีก าลงัความสามารถจะช่วยเหลือได ้
ทั้งในด้านก าลงักายและก าลงัทรัพยข์องตน จนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรและเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนและบุคคลอ่ืน 

 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความห่วงใยผูอ่ื้น” ได้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง ความจริงใจ
ในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น ให้ความใส่ใจกบัผูอ่ื้น การใชค้  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความ
ปรารถนาดีอยา่งจริงใจจนท าให้รับรู้ถึงความไวว้างใจ มีความเต็มใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ี
แทจ้ริงของตนท่ีจะให้มีการช่วยเหลือคน ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีความห่วงใยผูอ่ื้น
ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) ความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น 2) ให้ความ
ใส่ใจกบัผูอ่ื้น 3) การใช้ค  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอยา่งจริงใจจนท าให้รับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ และ4) มีความเต็มใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนท่ีจะให้มีการช่วยเหลือ
คน 

 2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ (Generousness) 
  พระเทพคุณาภรณ์ (2558) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ้ือ หมายถึง การเสียสละ 
แบ่งปันให้แก่ผูย้ากไร้ เห็นแก่ตวัผูอ่ื้นไม่นอ้ยกวา่เห็นแก่ตวัเอง เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษยโ์ดยไม่
มุ่งหาก าไรหรือผลตอบแทนโดยตรง ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่คือ การช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริง
โดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทนแบ่งปันส่ิงต่างๆ ให้แก่ผูอ่ื้นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูลดว้ย
วตัถุส่ิงของโดยไม่หวงัผลตอบแทน เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ การสร้างถนน
หนทางสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างส่ิงท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
เพื่อให้คนหมู่มากใชส้อยร่วมกนัความมีน ้ าใจยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น การแนะน าในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์โดยไม่หวงแหน แนะน าหลกัการด าเนินชีวติ โดยอาศยัหลกัธรรมและประสบการณ์ ดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสุขและประโยชน์ส่วนรวม การ
เสียสละส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์เล็กนอ้ย เพื่อประโยชน์ท่ีมาก กวา่ เป็นการสละกิเลสออกจากใจระลึก
ถึงการเสียสละท่ีผ่านมา เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐาน เม่ือไดป้ฏิบติัธรรม จะอุดหนุนใจให้เบิกบาน 
เกิดปีติเอิบอ่ิม ต่อจากนั้นจะเกิดความสงบกายสงบใจ มีใจตั้งมัน่แน่วแน่ ท าให้ประกอบหน้าท่ีการ
งานไดผ้ลดี เม่ือระลึกถึงการเสียสละของตนอยู่เป็นนิตยว์า่ เป็นลาภของเราแท ้เราไดป้ฏิบติัดีแลว้ 
คนอ่ืนถูกความตระหน่ีรุมเร้าเผาใจอยู ่แต่เรามิไดเ้ป็นเช่นเขา มีใจปราศจากความตระหน่ี มีอธัยาศยั
ยินดีในการเสียสละ ใครตอ้งการขอ เราพอใจในการให้และการแบ่งปันกนั เม่ือระลึกอยูอ่ยา่งน้ีจิต
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จะไม่ถูกราคะโทสะและโมหะรุกรานรังแกความมีน ้ าใจมีอานิสงส์ก าจดัความตระหน่ีหวงแหน 
ความคิดกีดกนัไม่ให้ผูอ่ื้นไดดี้ เม่ือก าจดัความตระหน่ีได้อย่างน้ี ย่อมมีผลท าให้ตวัเราเองมีจิตใจ
ปลอดโปร่งไม่เคียดแค้น ความมีน ้ าใจ การเสียสละ เป็นบารมีธรรมของผูมี้อธัยาศัยเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ดว้ยบารมีธรรมน้ี เป็นหลกัท่ีท าให้บุคคลมุ่งมัน่ในการท าความดี แมจ้ะประสบ
ปัญหาอุปสรรคมากมาย จะไม่หว ัน่ไหว มีจิตใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือดว้ยวตัถุส่ิงของและสละความไม่
พอใจกนั ความขดัเคืองใจต่อกนัออกไปจากจิตใจ จึงท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุข 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผูน้  าทุกระดบัชั้น ตอ้งการเป็นผูน้ ามากกวา่ผูน้ าโดยทัว่ไป แต่การจะเป็นผูน้ าใน
หนา้ท่ีการงาน และครองใจผูต้ามไดน้ั้น ไม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากคุณสมบติัเฉพาะตวัคือมีความรู้ มี
ความสามารถเป็นท่ียอมรับแลว้ ความมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละท่ีประกอบดว้ยเหตุผล
สมบูรณ์ ไม่ใช่การเสียสละให้โดยปราศจากเหตุผล น่ีเองท่ีเป็นจุดเด่นส าคัญ ท่ีท าให้ผูน้  าทุก
ระดบัชั้น สามารถบริหารจดัการงานและบุคลากรในองคก์รและขบัเคล่ือนเพื่อใหเ้ป็นผลส าเร็จตาม
ความปรารถนาท่ีตั้งใจไว ้คงเคยไดย้นิค าช่ืนชมผูน้ าบางคนซ่ึงมีน ้าใจใหผู้ต้าม หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใหทุ้่มเทท างานแบบมอบกายถวายชีวติกนัเลยทีเดียว 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้น าเชิง
คุณธรรมในคู่มือการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการท างาน 
ประกอบด้วย เ อ้ือ เ ฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อผู ้อ่ืนเสมอ ได้ให้ความเ อ้ือ เ ฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู ้บังคับบัญชา 
ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผูอ่ื้นอยู่เสมอ มีน ้ าใจและช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือได้รับความ
เดือดร้อนหรือเม่ือร้องขอโดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะไดรั้บ ให้ความช่วยเหลือทุกคนดว้ยความจริงใจไม่
หวงัส่ิงตอบแทนแต่อย่าง มีความสุขทางใจในฐานะเป็นผูใ้ห้ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่ผูป้กครอง
และเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่ทุกๆ คน มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกวา่ มีความรักเมตตา
ต่อผูอ่ื้นและผูท่ี้ดอ้ยกว่าอยู่เสมอ มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้นเท่าท่ีก าลงั
ความสามารถจะช่วยเหลือได้ ทั้งในด้านก าลงักายและก าลงัทรัพยข์องตน จนเป็นท่ียอมรับของ
บุคลากรและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนและบุคคลอ่ืน 

 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่” ไดว้่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นด้วยความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน การมีน ้ าใจแบ่งปันส่ิงต่างๆ ให้แก่ผูอ่ื้น การ
แนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน และการเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวม ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผป่ระกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 



87 

1) การช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน 2) การมีน ้ าใจแบ่งปันส่ิงต่างๆ
ให้แก่ผูอ่ื้น 3) การแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน และ 4) การเสียสละสุขและ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

 2.4.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
  Goleman (1998) ไดใ้ห้ความหมายของความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นวา่เป็นการตระหนกัรู้
ถึงความรู้สึกความตอ้งการและความห่วงใยผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบั วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2543) ไดใ้ห้
ความหมายความเห็นอกเห็นใจว่าเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีเน่ืองมาจากการตระหนักรู้ถึง
สภาพอารมณ์หรือสถานการณ์ของอีกคนหน่ึงท่ีคล้ายหรือเหมือนกบัท่ีบุคคลนั้นรับรู้ว่าเขาเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน รวมถึงการค านึงผูอ่ื้นและตอ้งการท่ีจะเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันผูอ่ื้น เช่นเดียวกบั มนสั 
บุญประกอบ (2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ความเห็นอกเห็นใจวา่เป็นความสามารถท่ีเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ตระหนกัรู้ถึงส่ิงท่ีคนอ่ืนก าลงัรู้สึกโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมาบอกใหท้ราบ ซ่ึงคนส่วนมากไม่เคยบอก
เราให้ทราบถึงส่ิงท่ีเขารู้สึกในค าพูด ทศพร ประเสริฐสุข (2543) ให้ความหมายความเห็นอกเห็นใจ
เป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น มีความเขา้ใจ เห็นใจผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจ เอา
ใจเขามาใส่ใจเรามีจิตใจใฝ่ปริการ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และ เทิดศกัด์ิ 
เดชคง (2545) ไดอ้ธิบายความหมายของความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะรับรู้เขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้น
ก าลงัรู้สึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  Goleman (1998) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความเห็นอกเห็นใจ ประกอบด้วย 
ดงัน้ี คือ 1) การเขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding Others) คือ การเขา้ใจถึงความรู้สึกมุมมองและขอ้วิตก
กงัวลของผูอ่ื้น รวมทั้งเป็นการรู้สึกเขา้ใจว่าผูอ่ื้นมีความตอ้งการอะไร อย่างไร ในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั 2) การรู้จกัส่งเสริมผูอ่ื้น (Development Others) คือการท่ีเรารู้สึกถึงส่ิงท่ีไม่ดีไม่ถูกตอ้ง
และข้อควรปรับปรุงของผูอ่ื้นรวมทั้ งการมีความรู้สึกต้องการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ และ
ความสามารถของผูอ่ื้นให้พฒันาสูงข้ึน โดยไม่สนใจถึงขอ้บกพร่องต่างๆของบุคคลเหล่านั้น 3) มี
จิตใจใฝ่บริการช่วยเหลือ (Service Orientation) คือการท่ีเราสามารถรับรู้คาดการณ์คาดคะเนความ
ตอ้งการของผูอ่ื้นไดว้า่มีความตอ้งการอะไร อยา่งไร รวมทั้งเป็นการท่ีเรารู้สึกวา่ตอ้งการตอบสนอง
ในความต้องการเหล่านั้น โดยมีความต้องการท่ีจะท าส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนต้องการโดยไม่คาดหวงั
ผลตอบแทนอย่างใด 4) การรู้จกัให้โอกาสผูอ่ื้น (Leveraging Diversity) คือ การมีความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่เรา และมีความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเขาเป็นหรือกระท าโดยเขา้ใจว่าเป็น
ส่ิงท่ีทุกคนแตกต่างกนัรวมทั้งเป็นการท่ีมีความรู้สึกวา่ตอ้งการใหโ้อกาสบุคคลท่ีดอ้ยโอกาสไดเ้ป็น
หรือกระท าในส่ิงท่ีทดัเทียมผูอ่ื้นได ้5) การตระหนกัถึงความคิดเห็นของกลุ่ม (Political Awareness) 
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คือการเขา้ใจความคิดเห็นของกลุ่ม อารมณ์ของกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งเป็นการเขา้ใจและ
ทราบถึงความสัมพนัธ์ของคนในกลุ่มวา่เป็นอยา่งไรในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
  Lauster (1978) ไดอ้ธิบายถึงความเห็นอกเห็นใจ เป็นความสามารถรับรู้ถึงความรู้สึก
นึกคิดอารมณ์ของผูอ่ื้น โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีเหมือนกันของตนเอง มาคาดคะเนอารมณ์
พฤติกรรมของผูอ่ื้น ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นถือเป็นความไม่เห็นแก่ตวัโดยสมบูรณ์ ซ่ึงกระท าส่ิง
เหล่าน้ีจะท าให้เราเกิดความเห็นใจ เขา้ใจ ร่วมรู้สึกกบับุคคลนั้นๆและพยายามอยากจะเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข์ และ วลัยรัตน์ วรรณโพธ์ิ (2545) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผูท่ี้มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ดงัน้ี คือ 1) สามารถเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึก และการแสดงออกของ
ผูอ่ื้นโดยสามารถเดาความรู้สึกของผูอ่ื้นจากการแสดงทางสีหน้าไดว้่าผูอ่ื้นมีสีหน้าอย่างน้ีเขารู้สึก
อยา่งไร พยายามแปลความหมายทั้งสีหนา้ท่าทางคนรอบขา้ง 2) มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และสามารถคาดเดาความรู้สึกของผูอ่ื้นโดยสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นดว้ย เพื่อเขา้ใจ รับรู้
และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นความพยายามรวบรวมประสบการณ์และความรู้สึกของ
ตนเองในขณะท่ีเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอ่ืน 3) สามารถตอบสนองได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ พฤติกรรมหรือการกระท าของผูอ่ื้นโดยใช้ภาษาท่าทาง และภาษาพูดท่ีเป็นไปใน
ทิศทางท่ีเอ้ืออ านวย บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้นไดถู้กตอ้ง 

 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความเห็นอกเห็นใจ” ไดว้่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการรับรู้เขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงั
รู้สึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทางและการตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
โดยใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูด บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยง
ถึงตวับ่งช้ีความเห็นอกเห็นใจประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี คือ 1) การรับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น 2) การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3) การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการ
สังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทางและ 4) การตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยใชภ้าษา
ท่าทาง และภาษาพูด บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

 จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของ “ความเมตตา” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ 1) ความปรารถนาดี (Goodwill) 
2) ความห่วงใยผูอ่ื้น (Caring for Others) 3) ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่(Generousness) 
 และ 4) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 2-9 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของความเมตตา 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. ความปรารถนาดี 
(Goodwill) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการมีความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการ
ช่วยเหลือใหทุ้กคน การแสดงความ
ยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ 
หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ข
ของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
เสมอภาค ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน 
และหา้มปรามใหผู้อ่ื้นท าดีละเวน้
จากความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดย
ปราศจากอคติ 

1. การมีความรัก ความปรารถนาดี มี
ไมตรีตอ้งการช่วยเหลือใหทุ้กคน  
2. การแสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บ
ความส าเร็จ 
3. หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ข
ของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
เสมอภาค 
4. ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน  
5. หา้มปราม ใหผู้อ่ื้นท าดีละเวน้จาก
ความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดย
ปราศจากอคติ  

2. ความห่วงใยผูอ่ื้น 
(Caring for Others) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึง ความจริงใจในการ
แสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้น การใชค้  าพูด
ท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดี
อยา่งจริงใจจนท าให้รับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ มีความเตม็ใจและ
แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของตนท่ีจะใหมี้การช่วยเหลือคน  

1. ความจริงใจในการแสดงออกดว้ย
การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2. ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้น  
3. การใช้ค  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึง
ความปรารถนาดีอย่างจริงใจจนท า
ใหรั้บรู้ถึงความไวว้างใจ  
4. มีความเต็มใจและแสดงออกถึง
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนท่ีจะให้มี
การช่วยเหลือคน  
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ตารางท่ี 2-9 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
3. ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
(Generousness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย
ความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิง
ตอบแทน การมีน ้าใจแบ่งปันส่ิง
ต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น การแนะน าในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน และ
การเสียสละสุขและผลประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

1. การช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจ
จริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน  
2. การมีน ้าใจแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่
ผูอ่ื้น  
3. การแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
โดยไม่หวงแหน 
4. การเสียสละสุขและผลประโยชน์
ส่วนตน เพื่อส่วนรวม 

4. ความเห็นอกเห็น
ใจ (Empathy) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการรับรู้เขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึก
จากการสังเกตจากภาษาพูดและ
ภาษาท่าทางและการตอบสนองได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยใช้
ภาษาท่าทาง และภาษาพูด บ่งบอก
ถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

1. การรับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น 
2. การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
3. การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึก
จากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษา
ท่าทาง 
 4. การตอบสนองได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การกระท าของผูอ่ื้นโดย
ใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูดบ่งบอก
ถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัจากหลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดบั
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี แล้วสรุปเป็นโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั และองค์ประกอบย่อย ในลกัษณะเป็นโมเดลการวดั (Measurement 
Model) รวม 5 โมเดล ดงัน้ี 

 2.3.1 โมเดลการวดัของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

  2.3.1.1 เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
  2.3.1.2 ความยติุธรรม 
  2.3.1.3 ความซ่ือสัตย ์
  2.3.1.4 ความเมตตา 
 2.3.2 โมเดลการวัดของการ เ ป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (Moral Role Model) มี  4 

องคป์ระกอบ คือ 
    2.3.2.1 ความนอบนอ้ม 
    2.3.2.2 ความไม่เห็นแก่ตวั 
    2.3.2.3 ความฉลาดทางอารมณ์ 
    2.3.2.4 การอุทิศตน 

     2.3.3โมเดลการวดัของความยติุธรรม (Justice) มี 3 องคป์ระกอบ คือ 
       2.3.3.1 ความเท่ียงธรรม 
       2.3.3.2 ความชอบดว้ยเหตุผล 
       2.3.3.3 ความถูกตอ้ง 
     2.3.4 โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์(Honesty) มี 3 องคป์ระกอบ คือ 
       2.3.4.1 การเปิดเผยความจริง 
       2.3.4.2 การรักษาสัญญา 
       2.3.4.3 การเคารพผูอ่ื้น 
 2.3.5 โมเดลการวดัของความเมตตา (Kindness) มี 4 องคป์ระกอบ คือ 
        2.3.5.1 ความปรารถนาดี 
        2.3.5.2 ความห่วงใยผูอ่ื้น 
        2.3.5.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
        2.3.5.4 เห็นอกเห็นใจ 
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 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว น ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์ เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-6 โมเดลสมมติฐานตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการวจิยั 

ความถูกต้อง 

ความนอบน้อม 

ความไม่เห็นแก่ตวั 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ความเทีย่งธรรม 

การเปิดเผยความจริง 

การรักษาสัญญา 

การเคารพผู้อ่ืน 

 ความปารถนาด ี

ความห่วงใยผู้อ่ืน 

ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

ภาวะผู้น าเชิง
คุณธรรม  

ความซ่ือสัตย์ 

ความเมตตา 

เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรม 

ความชอบด้วยเหตุผล 
 

ความยุตธิรรม 

ความเห็นอกเห็นใจ 

การอุทศิ 
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 นอกจากนั้น องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ยงัประกอบดว้ยตวับ่งช้ีอีก
ดว้ยดงัน้ี 

 1) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  1.1) ความนอบนอ้ม มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 1) การรู้จกัใชปั้ญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตาม
ความเป็นจริง 2) การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส 3) การ
รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 4) การบอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ไม่หยาบ
คาย รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม 5) การมีจิตใจอ่อนโยน และ6) การมองโลกในแง่ดี จากการใชปั้ญญา
ไตร่ตรอง 
       1.2) ความไม่เห็นแก่ตวั มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือ
ท าประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนหรือสังคม 2) การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืน 3) การคิด
หรือช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม และ4) การใหเ้วลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือ
ท าประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
       1.3) ความฉลาดทางอารมณ์ มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) การตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด 
และอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 2) ความสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 3) การสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้แก่ตนเอง 4) การแสดงความคิด และการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และ5) การมอง
โลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ด้วยการด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข 
       1.4) การอุทิศตน มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ 1) มีความมุ่งมั่นมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ยึดมัน่ในเป้าหมายการท างาน 3) มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม 4) สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 5) มีความกระตือรือร้นในการท างาน
มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน และ6) กระตุน้ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

 2) องค์ประกอบของความยุติธรรม มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
   2.1) ความเท่ียงธรรม มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การปฏิบติัตนดว้ยความเท่ียงตรง ท าหนา้ท่ี
อย่างตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 2) การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ 
เกลียด กลวั หลง 3) การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ และ4) ไม่เลือกปฏิบติั คือการบริการท่ี
ใหค้วามเสมอภาค 
   2.2) ความชอบด้วยเหตุผล มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การมองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมี
เหตุผลอย่างเดียวไม่เอาอคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 2) การพิจารณาหาเหตุผล
อยา่งบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 3) การมีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจ
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เขามาใส่ใจเรา การท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และ4) มีการตดัสินปัญหาข้อ
บาดหมางดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
   2.3) ความถูกต้อง มี 4 ตัวบ่งช้ี  คือ 1) การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบใน
ขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การไม่เห็นผดิเป็นชอบพิจารณาเป็นพื้นฐานของความถูกตอ้ง 
3) การไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้โง่เขลากว่า และ4)การไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ผิดพลาด
หรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้นใหก้บัตนเอง 

 3) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
   3.1) การเปิดเผยความจริง มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) การบอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา 2) การน าข้อมูลมาใช้อย่างตรงไปตรงมา 3) การเปิดเผยข้อมูลให้กับสมาชิกใน
องคก์รโดยไม่ปิดบงั 4) การปฏิบติังานไดด้ว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และ5) การให้
ความมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้

   3.2) การรักษาสัญญา มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของ
บุคคลสองฝ่ายข้ึนไป โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง 2) การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจา
วา่จะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี และ3) การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความ
รับผดิชอบ 
       3.3) การเคารพผูอ่ื้น มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การแสดงออกอยา่งสุภาพ 2) การเป็นมิตรต่อ
ผูอ่ื้น 3) การไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น และ4) การกลา้ท่ีจะรับความจริง  

 4) องค์ประกอบของความเมตตา มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
   4.1) ความปรารถนาดี มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) การมีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี
ตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคน 2) การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ 3) หมัน่สอดส่อง
ดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค 4) ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน และ 
5) หา้มปราม ใหผู้อ่ื้นท าดีละเวน้จากความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ  

   4.2) ความห่วงใยผูอ่ื้น มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ความจริงใจในการแสดงออกด้วยการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 2) ให้ความใส่ใจกบัผูอ่ื้น 3) การใช้ค  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอย่าง
จริงใจจนท าใหรั้บรู้ถึงความไวว้างใจ และ 4) มีความเตม็ใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของ
ตนท่ีจะใหมี้การช่วยเหลือคน  
       4.3) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริง
โดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน 2) การมีน ้ าใจแบ่งปันส่ิงต่างๆให้แก่ผูอ่ื้น 3) การแนะน าในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์โดยไม่หวงแหน และ 4) การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
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       4.4) ความเห็นอกเห็นใจ มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การรับรู้เข้าใจความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น 2) การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3) การคาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการ
สังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทาง และ 4) การตอบสนองได้สอดคล้องกบัสถานการณ์โดยใช้
ภาษาท่าทาง และภาษาพูด บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน: โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง น้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มี
วตัถุประสงค์หลกัเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 การก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ไดพ้ิจารณาจากวิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี
การศึกษาตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีกล่าวไว ้3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยำมเชิงปฏิบัติ 
(Pragmatic Definition) อาศยัการตดัสินใจและประสบการณ์ของนกัวจิยัในการคดัเลือกหรือก าหนด
ตวัแปรยอ่ย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรย่อยแต่ละตวั วิธีน้ี
อาจท าให้มีความล าเอียง เพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
ถือว่าเป็นวิธีท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวิธีแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใช้ วิธีที่ 2 ใช้นิยำมเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Definition) ท่ีอาจท าได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพื้นฐาน
สนบัสนุนทั้งหมด ตั้งแต่การก าหนดตวัแปรยอ่ย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนด
น ้าหนกัตวัแปรยอ่ย แบบน้ีใชใ้นกรณีท่ีมีผูก้  าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน 2) ใชท้ฤษฎีและ
งานวิจยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย 
ส่วนการก าหนดน ้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เ ช่ียวชาญ
ประกอบการตดัสินใจ แบบน้ีใช้ในกรณีท่ียงัไม่มีผูใ้ดก าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน และ
วิธีที่ 3 ใช้นิยำมเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นนิยามท่ีนักวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและ
วธีิการรวมตวัแปรยอ่ยโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐาน แต่ก าหนดน ้าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดย
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใช้กนัมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบหลวมๆ
หรือโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎี
และงานวจิยัรองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แขง็ 

 การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา 3 วิธีดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีท่ี 3 เป็นการวิจยัท่ี
ยึดถือทฤษฎีประจกัษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือว่า 
จะมีความน่าเช่ือถือในผลการวิจยัได้ดีกว่าวิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 ตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัเพื่อรองรับโมเดลจาก
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หลากหลายแหล่งเพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีวิธีท่ี 3 
และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เน่ืองจากมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบ
หนกัแน่นเขม้แขง็ โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 รวมทั้ งส้ินจ านวน 30,719 คน (ศูนย์ปฏิบัติการสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดย
ใชก้ฎอตัราส่วนระหวา่งหน่วยตวัอยา่งต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 ตามทศันะของ Gold (1980) และ
ใชว้ธีิการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
3 แบบจากทศันะของ Joreskog และ Sorbom (1989 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) คือ 1) Fixed 
Parameter กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรก าหนดให้พารามิเตอร์นั้ นเป็นศูนย์ 2) Free 
Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหวา่งตวัแปร เพื่อใหค้่าพารามิเตอร์อิสระ โดยไม่มีเง่ือนไขบงัคบั 3) 
Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหวา่งตวัแปร แต่นกัวิจยัตอ้งการก าหนดค่าคงท่ีให้กบั
พารามิเตอร์นั้น และมกัใช้ในการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะ
โมเดลในการวิจยัน้ีเป็นโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis 
Model: CFA Model) ซ่ึงระหวา่งตวัแปรมีเส้นอิทธิพล ซ่ึงจ านวนพารามิเตอร์ท่ีนบัไดจ้ากการรวมตวั
แปรแฝงจ านวน 5 ตวั ตวัแปรสังเกตจ านวน 14 ตวั และจ านวนเส้นอิทธิพล 18 เส้น รวมทั้งหมด 37 
พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 740 คน วิธีการได้มาซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 740 คนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
ดงัน้ี 

 ในแต่ละเขตตรวจราชการก าหนดจ านวนจงัหวดัโดยใชเ้กณฑ์การค านวณร้อยละ 30 ของ
จ านวนประชากรจังหวดัแต่ละเขตตรวจราชการ ในกรณีท่ีจ านวนประชากรไม่เกินหลักร้อย 
(Wiersma, 1995) ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจงัหวดัใน
แต่ละเขตตรวจราชการ จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) โดยวิธีจบัสลาก
ได้จงัหวดัแต่ละเขตตรวจราชการตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้และ ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่งชั้นตามจ านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
ใชจ้  านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นหน่วยของการสุ่ม ไดจ้  านวนรวมทั้งส้ิน 740 คน รายละเอียด ดงั
ตารางท่ี 3-1,-3-2 
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ตารางท่ี 3-1 การก าหนดจ านวนจงัหวดัโดยใชเ้กณฑ์การค านวณร้อยละ 30 ของ จ านวนจงัหวดัแต่
ละเขตตรวจราชการ 
 

เขต
ตรวจ
รำชกำร 

ที ่

 

จงัหวดั 

ร้อยละ 30 ของ
จงัหวดัแต่ละ 
เขตตรวจ
รำชกำร 

 
จงัหวดั 

1 กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยธุยา, 
สระบุรี  

1 สระบุรี 

2 ชยันาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง  1 อ่างทอง 
3 ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, 

สระแกว้  
2 นครนายก, สระแกว้ 

4 กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี 1 กาญจนบุรี 
5 ประจวบคีรีขนัธ์, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, 

สมุทรสงคราม 
1 เพชรบุรี 

6 ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พทัลุง 1 นครศรีธรรมราช 
7 ระนอง, กระบ่ี, พงังา, ภูเก็ต, ตรัง 2 ระนอง, ตรัง 
8 นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล, สงขลา 2 สตูล, สงขลา 
9 จนัทบุรี, ตราด, ชลบุรี, ระยอง 1 จนัทบุรี 
10 หนองคาย, หนองบวัล าภู, เลย, อุดรธานี 1 อุดรธานี 
11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร 1 สกลนคร 
12 ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอด็, กาฬสินธ์ุ 1 ขอนแก่น 
13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ านาจเจริญ, อุบลราชธานี  1 อุบลราชธานี 
14 ชยัภูมิ, บุรีรัมย,์ สุรินทร์, นครราชสีมา 1 ชยัภูมิ 
15 เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ล าปาง, ล าพนู 1 เชียงใหม่ 
16 น่าน, พะเยา, เชียงราย, แพร่ 1 แพร่ 
17 ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทยั, อุตรดิตถ ์ 2 เพชรบูรณ์, พิษณุโลก 
18 ก าแพงเพชร, นครสวรรค,์ พิจิตร, อุทยัธานี 1 พิจิตร 

 รวมทั้งส้ิน 76 23 
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ตารางท่ี 3-2 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยใชจ้  านวนผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
หน่วยของการสุ่ม 

 
เขตตรวจรำชกำรที ่ จงัหวดั ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 

1 สระบุรี 307 22 
2 อ่างทอง 165 12 
3 นครนายก, สระแกว้ 444 31 
4 กาญจนบุรี 449 32 
5 เพชรบุรี 246 17 
6 นครศรีธรรมราช 790 56 
7 ระนอง, ตรัง 408 29 
8 สตูล, สงขลา 691 49 
9 จนัทบุรี 219 15 

10 อุดรธานี 865 61 
11 สกลนคร 661 47 
12 ขอนแก่น 1,091 77 
13 อุบลราชธานี 1,140 80 
14 ชยัภูมิ 754 53 
15 เชียงใหม่ 750 53 
16 แพร่ 272 19 
17 เพชรบูรณ์, พิษณุโลก 1,022 72 
18 พิจิตร 207 15 

 รวมทั้งส้ิน 10,481 740 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การเป็นผู ้บริหารสถานศึกษา ขนาดของ
สถานศึกษา และระดบัสถานศึกษาท่ีสังกดั 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคลอ้งตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จ าแนกเน้ือหา
ตามองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย จ านวนตวับ่งช้ีและจ านวนขอ้ค าถาม รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 3-3 

 ตารางท่ี 3-3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย จ านวนตวับ่งช้ีและ
จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย จ ำนวนตัวบ่งช้ี จ ำนวนข้อค ำถำม 

1. การเป็นแบบอยา่ง
ดา้นคุณธรรม 

1.1 ความนอบนอ้ม 6 6 
1.2 ความไม่เห็นแก่ตวั 4 4 
1.3 ความฉลาดทางอารมณ์ 5 5 

1.4 การอุทิศตน 6 6 

2. ความยติุธรรม 2.1 ความเท่ียงธรรม 4 4 

2.2 ความชอบดว้ยเหตุผล 4 4 

2.3 ความถูกตอ้ง 4 4 

3. ความซ่ือสัตย ์ 3.1 การเปิดเผยความจริง  5 5 

3.2 การรักษาสัญญา 3 3 

3.3 การเคารพผูอ่ื้น 4 4 

4. ความเมตตา 4.1 ความปรารถนาดี 5 5 

4.2 ความห่วงใยผูอ่ื้น 4 4 

4.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 4 4 

4.4 ความเห็นอกเห็นใจ 4 4 

รวม 62 62 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 เน่ืองจากการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีในการวิจยัคร้ังน้ีใช้นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical 

Definition) ซ่ึงเป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวจิยัเป็นพื้นฐาน แลว้ก าหนดน ้าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้น
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จึงเร่ิมด าเนินการมาตั้ งแต่
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ดงัน้ี 

 3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัของนกัวชิาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แลว้ก าหนด 
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัของนกัวชิาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แลว้ก าหนด 
เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยงถึงการก าหนดเป็นตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของแต่ละองค์ประกอบ
ยอ่ยท่ีใชใ้นการวจิยั  
 3.4 สร้างตารางความสัมพนัธ์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Logical) ในเน้ือหา
ระหว่างองค์ประกอบหลกั นิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ีหรือสาระหลกั
เพื่อการวดั ในลกัษณะยอ้นกลบัไปกลบัมา (Repetitive Checking) เม่ือพบว่ามีความสมเหตุสมผล
แลว้จึงสร้างขอ้ค าถามจากตวับ่งช้ี โดย 1 ตวับ่งช้ีอาจสร้างขอ้ค าถามได ้1 ขอ้ค าถามหรือมากกวา่ 1 
ขอ้ค าถาม 

 3.5 น าแบบตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ 
(ดูจากภาคผนวก ก) และแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (ดูจากภาคผนวก ข) ใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

 (1) กรณีแบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับตวับ่งช้ีและนิยามเชิง
ปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (Index of Congruence: 
IOC) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ-1 โดย + 1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง 
ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดย

ก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง
กบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (ดูผลการวเิคราะห์ค่า IOC ในภาคผนวก ค) 
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  (2) กรณีแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (ดูรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ง) 

 3.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญและได้รับการปรับแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กบัผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน จากโรงเรียนท่ีเปิด
สอนในระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ านวน 
15 คนและโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 15 
คนแลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (Alpha 
Coefficient of Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูง
กว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (Try-Out) แบบสอบถามใน
งานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 
ดงัตารางท่ี 3-4 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก จ) 

ตารางท่ี 3-4 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟำของควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 

องค์ประกอบหลกั ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำของควำมเช่ือมั่น 
1. การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 0.824 
2. ความยติุธรรม 0.910 
3. ความซ่ือสัตย ์ 0.912 
4. ความเมตตา 0.852 

ค่ำเฉลีย่โดยรวม 0.874 

 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

   3.4.1 ส่งหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน ถึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตน้สังกดัของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อ
ขออนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และแจง้ใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทราบและใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนงัสือในภาคผนวก ฉ) 
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   3.4.2 ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์ทาง
ไปรษณียเ์พื่อตอบแบบสอบถาม (ดูหนงัสือในภาคผนวก ช)  และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบั
ภายใน 3สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ หากพบว่ายงัไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกคร้ัง ผลจากการด าเนินงาน พบว่า 
ได้รับคืนมาจ านวน 652 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.10 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 740 ฉบบั 
รายละเอียด ดงัตารางท่ี 3-5 

 
ตารางท่ี 3-5 การส่งแบบสอบถามและจ านวนแบบสอบท่ีไดรั้บกลบัคืน 

 
   3.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน พบวา่ มี

การตอบแบบสอบถามได้อย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกฉบบั จึงได้ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพื่อท าการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการจดักระท ากบัขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
   3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบลกัษณะภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และระดบัสถานศึกษาท่ีสังกดั โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

    3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อการคดัสรรตวับ่งช้ีไวใ้นโมเดล โดยก าหนดเกณฑ์ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย

กำรส่งแบบสอบถำม วนั/เดือน/ปี และจ ำนวนแบบสอบทีไ่ด้รับกลบัคืน 
คร้ังท่ี/
จ านวน 
ท่ีส่ง 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีส่ง

แบบสอบถาม 

10- 31 
ตุลาคม 
2559 

1- 30 
พฤศจิกายน 

2559 

1 – 29 
ธนัวาคม 
2559 

5 – 31 
มกราคม 
2560 

รวมจ านวน
แบบสอบถาม 

1 / 400 
ฉบบั 

23  กันย ายน 
2559  

182 ฉบบั 
 
285 ฉบบั 

 
118 ฉบบั 

 
67 ฉบบั 

 
652 ฉบบั 2 / 340 

ฉบบั 
11 ตุลาคม 
2559 
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เท่ากบัหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือน้อยกว่า 20% (สุทธิธัช คน
กาญจน,์ 2547) 
    3.5.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรท่ีจะ
น าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อ
พิจารณาระดบัและทิศทางความสัมพนัธ์ ถา้ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบ
ร่วม เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคือ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) (นง
ลกัษณ์ วิรัชชยั, 2539) การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) โดยพิจารณาท่ีค่า 
Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพนัธ์เหมาะสมกันเพียงพอท่ีจะ
น าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ และการวเิคราะห์
หาค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy: 
MSA) พิจารณาจากเกณฑ์ ถา้มีค่ามากกว่า .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปาน
กลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) 
    3.5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory Factor Analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใช้
ในการสร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อหา
น ้ าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้นการสร้างตวับ่งช้ี และท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการ
วจิยัท่ีเป็นโมเดลเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนดว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หลงัจากนั้นไดท้  าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ซ่ึงถ้าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผูว้ิจยัต้องปรับ
โมเดลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2548) ก าหนดใช้
ค่าสถิติท่ีจะเป็นเกณฑต์รวจสอบดงัน้ี 
    1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ถ้าค่าไค-สแคว ์มีค่าต ่ามาก หรือยิ่งเขา้ใกล้ศูนยม์าก
เท่าไรแสดงวา่ขอ้มูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548) 
    2) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI) ซ่ึงเป็นอตัราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชัน่ความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชัน่ ความ
กลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548) 
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    3) ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness-of-fit Index: AGFI) ซ่ึง
น า GFI มาปรับแก ้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้งจ  านวนตวัแปรและขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง หากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548) 
    4) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกับเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซ่ึง ค่า RMSEA ต  ่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2548) 
 ดงันั้น ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงใช้ค่าสถิติตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั ดงักล่าว เป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.6 

ตารางท่ี 3-6 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างตาม
สมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

สถิติทีใ่ช้วดัควำมสอดคล้อง ระดับกำรยอมรับ 

1. ค่าไค-สแคว ์( 2)  2 ท่ีไม่มีนัยส าคญัหรือค่า p-value สูงกว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลมีความกลมกลืน 

2. ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90–1.00 แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืน 
3. ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90–1.00 แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืน 
4. ค่า RMSEA มีค่าต ่ากวา่ 0.05 

  
   3.5.6 น าผลการวเิคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีแสดง
วา่มีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกว่า 
0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell, A. M., & Rudd, J. M., 2011) และ 2) เท่ากบัหรือมากกว่า 
0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี (Tacq, 1997 อา้งถึงใน วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 น้ี ผูว้ิจยักล่าวถึงสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนด
ไวใ้นบทท่ี 1 
 

4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4-1 
 
ตารางท่ี 4-1 องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยและอกัษรยอ่แทน 

 
ที่ องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย อกัษรย่อแทน 
1 องคป์ระกอบหลกัการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม วดัจากองคป์ระกอบยอ่ย 4 

องคป์ระกอบ 
MOR 

1.1 ความนอบนอ้ม MOR1 
1.2 ความไม่เห็นแก่ตวั MOR2 
1.3 ความฉลาดทางอารมณ์ MOR3 
1.4 การอุทิศตน MOR4 

2 องคป์ระกอบหลกัความยติุธรรม  วดัจากองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ JUS 
2.1 ความเท่ียงธรรม JUS1 
2.2 ความชอบดว้ยเหตุผล JUS2 
2.3 ความถูกตอ้ง JUS3 

3 องคป์ระกอบหลกัความซ่ือสตัย ์วดัจากองคป์ระกอบย่อย 3 องคป์ระกอบ HON 
3.1 การเปิดเผยความจริง    HON1 
3.2 การรักษาสญัญา HON2 
3.3 การเคารพผูอ่ื้น HON3 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
ที่ องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย อกัษรย่อแทน 

4 องคป์ระกอบหลกัความเมตตา วดัจากองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ KIN 
4.1 ความปรารถนาดี KIN1 
4.2 ความห่วงใยผูอ่ื้น KIN2 
4.3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ KIN3 
4.4 ความเห็นอกเห็นใจ KIN4 
 

ตารางท่ี 4.2 สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 

 

ค่าสถิต ิ
สัญลกัษณ์และ 

อกัษรย่อทีใ่ช้แทน 
ค่าเฉล่ีย (mean) X  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) S.D. 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (coefficient of variation) C.V. 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

r 

ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง 
 (squared multiple correlation)           

2R  

ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square) 2  
องศาอิสระ (degree of freedom) df 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) Λ 
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) SE 

ค่าสมัประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ FS 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (error) ของตวับ่งช้ี E 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) ** 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) * 
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม (goodness of fit index) GFI 
ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งเหมาะสมท่ีปรับแกแ้ลว้ (adjusted 
goodness of fit index) 

AGFI 

ดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(root mean square error of approximation) 

RMSEA 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 652 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.11 

ของแบบสอบถามจ านวนทั้ งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นความถ่ีและค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในตารางท่ี 4-3 
 

ตารางท่ี 4-3 ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
544 
104 

 
84.00 
16.00 

2. อาย ุ
1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51-60 ปี 

 
11 
92 
216 
333 

 
1.70 
14.10 
33.10 
51.10 

3.  วฒิุการศึกษาสูงสุด 
      1.  ปริญญาตรีและประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 
      2.  ปริญญาโท 
      3.  ปริญญาเอก 

 
76 
 

560 
16 

 
11.70 

 
85.90 
2.50 

4.  ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     1. ไม่เกิน 5 ปี 
     2. 6-10 ปี 
     3. 11-15 ปี 
     4. 16-20 ปี 
     5. 21 ปีข้ึนไป 

 
48 

209 
104 
106 
185 

 
7.40 

32.10 
16.00 
16.30 
28.40 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

5.   ขนาดสถานศึกษา 
     1.  ขนาดเลก็  (จ านวนนกัเรียน 1-120 คน ลงมา) 
     2.  ขนาดกลาง  (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-600 คน) 
     3.  ขนาดใหญ่  (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 601-1,500 คน) 
     3.  ขนาดใหญ่ พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ข้ึนไป) 

 
233 
309 
60 
50 

 
35.70 
47.40 
9.20 
7.70 

6.   ประเภทของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
       1.  ประถมศึกษา 
       2.  มธัยมศึกษา 

 
468 
184 

 
71.80 
28.20 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4-3 พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 

548 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และ เพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
 เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 

รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.10 และอาย ุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ านวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.70 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั  

 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 6-10  ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  มีประสบการณ์ 16-20 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 มี
ประสบการณ์ 11-15  ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี   
จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-600 คน มากท่ีสุด จ านวน 309 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน 1-120 คน ลงมา จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 601-1,500 คน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และ 
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สถานศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.70 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามประเภทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จัด
การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ จดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามล าดบั 

4.3 ผลการวเิคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวจิัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ความเหมาะสมของตวับ่งช้ี

เพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% (2) ทดสอบโมเดลในระดบัตวับ่งช้ีของ
แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
และทดสอบโมเดลในระดบัองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกั และโมเดลในระดบั
องค์ประกอบหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (3) การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
หรือค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลกั และ 2) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี ผลการ
วเิคราะห์ในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 

 4.3.1 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี  
1โดยศึกษาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑค์่าเฉล่ีย
เท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% เพื่อคดัสรรก าหนด
ไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในล าดบัต่อไป ผล
การวเิคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบหลกั แสดงในตารางท่ี 4-4 
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ตารางท่ี 4-4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
เท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
1. องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

1.1  องค์ประกอบของความนอบน้อม 
 (1) รู้จกัใชปั้ญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง   

           (2) แสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพนุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้งไม่ท าท่าหยิ่ง
ยโส 

(3) รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่              
(4) บอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง  

ไม่หยาบคาย  รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม  
(5) มีจิตใจอ่อนโยน   
(6) มองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง 

 
 

4.31 
4.56 

 
4.74 
4.42 

 
4.40 
4.28 

 
 

0.51 
0.51 

 
0.44 
0.51 

 
0.57 
0.53 

 
 

11.99 
11.18 

 
9.28 
11.53 

 
12.95 
12.38 

1.2 องค์ประกอบของความไม่เห็นแก่ตวั 
(1) สละผลประโยชนส่์วนตนเพ่ือช่วยเหลือท าประโยชนใ์หบุ้คคล

อ่ืน หรือสงัคม 
(2) ช่วยเหลือหรือท าประโยชนใ์หแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(3) คิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้นหรือสงัคมส่วนรวม 
(4) ใหเ้วลาของตนเพ่ือช่วยเหลือหรือท าประโยชนใ์ห้แก่ผู้อื่น 

 
4.23 

 
4.25 
4.22 
4.10 

 
0.53 

 
0.55 
0.60 
0.49 

 
13.00 

 
14.11 
11.61 
14.39 

1.3  องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
(1) ตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง  
(2) สามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 
(3) สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง 
(4) แสดงความคิดและการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
(5) มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการด าเนินชีวิต

ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

 
4.31 
4.17 
4.18 
4.21 

 
4.48 

 
0.52 
0.61 
0.57 
0.59 

 
0.52 

 
12.06 
14.62 
13.63 
14.01 

 
11.60 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
1.4  องค์ประกอบของการอุทิศตน 

(1) มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ยึดมัน่ในเป้าหมายการท างาน 
(3) มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐาน 

คุณธรรมและจริยธรรม 
(4) สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
(5) มีความกระตือรือร้น  มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ 

ตั้งใจในการท างาน 
(6) กระตุน้ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพใน

การปฏิบติังาน 

 
4.50 
4.52 
4.51 

 
4.52 
4.63 

 
4.47 

 

 
0.52 
0.51 
0.51 

 
0.55 
0.52 

 
0.52 

 

 
11.55 
11.28 
11.30 

 
12.16 
11.23 

 
11.63 

2.  องค์ประกอบของความยุตธิรรม  
2.1  องค์ประกอบของความเที่ยงธรรม 

(1)  ปฏิบติัตนดว้ยความเท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา  
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

           (2)  ไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง    
           (3)  วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ 
           (4)  ไม่เลือกปฏิบติัคือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค 

 
 

4.62 
 

4.37 
4.42 
4.61 

 
 

0.53 
 

0.64 
0.56 
0.53 

 
 

11.47 
 

14.64 
12.66 
11.49 

    2.2 องค์ประกอบของความชอบด้วยเหตุผล 
           (1) มองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอาอคติหรือ
ความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 
           (2)  พิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

ชดัเจนและครบถว้น 

 
4.46 

 
4.52 

 
0.62 

 
0.57 

 
13.90 

 
12.61 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
                  (3)  ความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การท าความเขา้
ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
                 (4) ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยติุธรรม 
อยา่งมีเหตุมีผล 

4.34 
 

4.58 

0.55 
 

0.52 

12.67 
 

11.35 

       2.3 องค์ประกอบของความถูกต้อง 
           (1) พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้ง 
           (2)  ไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณาเป็นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง   
           (3) ไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้ดอ้ยกวา่   
          (4) ไม่มุ่งประโยชนใ์นขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้น 
ใหก้บัตนเอง 

 
4.39 

 
4.49 
4.66 
4.54 

 
0.56 

 
0.56 
0.52 
0.61 

 
12.75 

 
12.47 
11.15 
13.43 

3.  องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์  
3.1  องค์ประกอบของการเปิดเผยความจริง 

(1) บอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมา 
(2) น าขอ้มูลมาใชอ้ยา่งรงไปตรงมา 
(3) เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสมาชิกในองคก์รโดยไม่ปิดบงั   
(4) ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  
(5) ใหค้วามมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้

 
 

4.16 
4.45 
4.27 
4.58 
4.37 

 
 

0.61 
0.57 
0.61 
0.54 
0.54 

 
 

14.66 
12.80 
14.28 
11.79 
12.35 

      3.2  องค์ประกอบของการรักษาสัญญา 
            (1)  การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป 
โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง   
            (2) รักษาค าพูดหรือค ามัน่สญัญา ลัน่วาจาวา่จะท างานส่ิงใดกต็อ้งท า
ใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี  

 
4.44 

 
4.54 

 
0.58 

 
0.55 

 
13.06 

 
12.11 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
               (3) ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผิดชอบ 4.60 0.52 11.30 
        3.3  องค์ประกอบของการเคารพผู้อ่ืน 
                (1)  แสดงออกอยา่งสุภาพ   
                (2) เป็นมิตรต่อผูอ่ื้น   
                (3) ไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น 
                (4)  กลา้ท่ีจะรับความจริง  

 
4.74 
4.69 
4.70 
4.64 

 
0.47 
0.47 
0.48 
0.53 

 
9.91 

10.02 
10.21 
11.42 

4. องค์ประกอบของความเมตตา 
4.1 องค์ประกอบของความปรารถนาดี 

(1)  มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให ้
ทุกคน 

(2) แสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ 
           (3) หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ย
ความเสมอภาค 
          (4) ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน 

     (5) หา้มปราม ใหผู้อ่ื้นท าไม่ดี ละเวน้จากความชัว่ 
ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ   

 
 

4.62 
 

4.64 
4.44 

 
4.47 
4.11 

 

 
 

0.55 
 

0.49 
0.52 

 
0.52 
0.59 

 
 

11.90 
 

10.56 
11.71 

 
11.63 
14.35 

     4.2 องค์ประกอบของความห่วงใยผู้อ่ืน 
(1)  มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
(2) ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้น 
(3) ใชค้  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอยา่งจริงใจจนท าให้
รับรู้ถึงความไวว้างใจ 
(4) มีความเตม็ใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนท่ีจะให้
มีการช่วยเหลือคน 

 
4.38 
4.32 
4.35 

 
4.36 

 
0.51 
0.55 
0.50 

 
0.60 

 
11.64 
12.73 
11.49 

 
13.76 
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ตารางท่ี 4-4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
      4.3 องค์ประกอบของความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

(1)  ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน 
(2)  มีน ้าใจการแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น  
(3) แนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชนโ์ดยไม่หวงแหน 
(4) เสียสละสุขและผลประโยชนส่์วนตน เพ่ือส่วนรวม 

 
4.40 
4.35 
4.38 
4.30 

 
0.59 
0.55 
0.53 
0.60 

 
13.40 
12.64 
12.10 
13.95 

      4.4 องค์ประกอบของความเห็นอกเห็นใจ 
(1)  รับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น 
(2) รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(3) คาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการสงัเกตจากภาษาพูดและ 

ภาษาท่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    (4) ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ การกระท าของผูอ่ื้น 

โดยใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูดบ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

 
4.28 
4.37 
4.25 

 
4.24 

 
0.56 
0.57 
0.61 

 
0.60 

 
13.08 
13.04 
14.35 

 
14.15 

หมายเหตุ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าระหวา่ง 0.47-0.64 ซ่ึงมีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย 
 
 จากตารางท่ี 4-4 เห็นไดว้า่ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกตวับ่งช้ีดงัน้ี  
 องคป์ระกอบหลกัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 

4 องคป์ระกอบ คือ ความนอบนอ้ม ความไม่เห็นแก่ตวั ความฉลาดทางอารมณ์ และการอุทิศตน มี
ตวับ่งช้ีรวม 21 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.10-4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหวา่ง  
9.28-14.62 

 องคป์ระกอบหลกัของความยุติธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 
คือ ความเท่ียงธรรม ความชอบดว้ยเหตุผล และความถูกตอ้ง รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 
4.34-4.66  และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.15-14.64 

 องคป์ระกอบหลกัของความซ่ือสัตย ์ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ 
คือ การเปิดเผยความจริง การรักษาสัญญา และการเคารพผูอ่ื้น รวม 12 ตวับ่งช้ี  มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.16-4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 9.91-14.64 
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 องคป์ระกอบหลกัของความเมตตา ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คือ  
ความปรารถนาดี ความห่วงใยผูอ่ื้น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และความเห็นอกเห็นใจ รวม 17 ตวับ่งช้ี มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.11-4.64 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 10.56-14.35 

 4.3.2  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ท าใหไ้ดโ้มเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นโมเดลเชิง
ทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานท่ีประกอบด้วย 62 ตัวบ่งช้ีจาก 14 องค์ประกอบย่อย และจาก 4 
องคป์ระกอบหลกั โดยโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสาม  
(Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพท่ี 4-1 
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M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
M15 
M16 
M17 
M18 
M19 
M20 
M21 
J22 
J23 
J24 
J25 
J26 
J27 
J28 
J29 
J30 
J31 
J32 
J33 
H34 
H35 
H36 
H37 
H38 
H39 
H40 
H41 
H42 
H43 
H44 
H45 
K46 
K47 
K48 
K49 
K50 
K51 
K52 
K53 
K54 
K55 
K56 
K57 
K58 
K59 
K60 
K61 
K62 

ภาพท่ี 4-1 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสามของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

MO

R11 

MO

R3 

JUS1 

MOR

44 

MOR
L 

JUS2 

JUS3 

HO

N11 

HO

N2 

HO

N3 

MOR 

JUS 

HON 

KI

N 

KI
N1 

KI
N2 

KI
N3 

KI
N4 

MO

R21 
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 แต่การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับท่ีสาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในคร้ังเดียวได ้เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซ่ึงยอมให้มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองเท่านั้น ดังนั้นผูว้ิจยัจึงแยกการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อ
พฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ี
ไดจ้ะใกลเ้คียงกบัการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสาม (วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 

 3.2.1 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในตอนแรกน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ เพื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองต่อไป แต่เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีขอ้จ ากดัท่ี
ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจาก 14 องค์ประกอบย่อยและ 612 ตวับ่งช้ีได้ในคร้ัง
เดียว ดงันั้นผูว้จิยัจึงแยกวเิคราะห์โมเดลยอ่ยเป็น 4 โมเดล ดงัน้ี 
   1) องคป์ระกอบหลกัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม  มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 
    องคป์ระกอบ  มีตวับ่งช้ี 21 ตวับ่งช้ี 
   2) องคป์ระกอบหลกัของความยติุธรรม  มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 

  มีตวับ่งช้ี 12 ตวับ่งช้ี 
   3) องคป์ระกอบหลกัของความซ่ือสัตย ์ มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 

  มีตวับ่งช้ี 12 ตวับ่งช้ี 
   4) องคป์ระกอบหลกัของความเมตตา  มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ 

  มีตวับ่งช้ี 17 ตวับ่งช้ี 
 ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นน้ีแสดงในรูปของโมเดลการวดั (Measurement 
Model) เพื่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ปรากฏในภาพดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4-2 โมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 

MOR
1 

MOR
2 

MOR
3 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

M13 

MOR
4 

M14 

M15 

M16 

M17 

M18 

M19 

M20 

M21 
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ภาพท่ี 4-3 โมเดลการวดัของความยติุธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

JUS1 

JUS2 

JUS3 

J22 

J23 

J25 

J26 

J27 

J29 

J30 

J32 

J33 

J24 

J28 

J31 
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ภาพท่ี 4-4 โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

HON1 

HON2 

HON3 

H34 

H35 

 
H36 

 

H38 

 

H39 

 

H40 

 
H41 

 

H42 

 

H43 

 

H44 

 

H45 

H37 
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ภาพท่ี 4-5 โมเดลการวดัของความเมตตา 

KIN1 

KIN2 

KIN4 

K46 

K47 

 
 K48 

 

K49 

 

K51 

 

K52 

 

K53 

 

K54 
 

K57 

 

K58 

 

K59 

 

K60 

 

K61 

 

K62 

 

KIN3 

K50 

 

K55 

 

K56 
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 ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจยัได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีต่าง ๆ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบวา่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
บ่งช้ีท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ถา้
ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั แสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ท่ีจะน าเมทริกซ์นั้น
ไปวเิคราะห์ (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2539) 

 ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้ นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดย
พิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพนัธ์เหมาะสมกัน
เพียงพอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปโดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 นอกจากน้ี ยงัพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ซ่ึ ง คิมและมัช เลอร์  (Kim & Muclle, 1978 อ้าง ถึงใน 
สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเ้สนอไวว้่า ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ 
.60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกรายเป็นรายโมเดล ดงัแสดงในตารางท่ี 4-
5,-4-7 
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ตารางที่ 4-5 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ขององคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
 

ตวับ่งชี้ 
M

1 
M

2 
M

3 
M

4 
M

5 
M

6 
M

7 
M

8 
M

9 
M

10 
M

11 
M

12 
M

13 
M

14 
M

15 
M

16 
M

17 
M

18 
M

19 
M

20 
M

21 
M

1 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
2 

.325** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

3 
.347** 

.426** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
4 

.182** 
.229** 

.222** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

5 
.336** 

.359** 
.477** 

.495** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
6 

.230** 
.241** 

.223** 
.283** 

.439** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

7 
.067** 

.117** 
.325** 

.112** 
.208** 

.312** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
8 

.333** 
.130** 

.231** 
.463** 

.433** 
.233** 

.497** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

9 
.239** 

.076** 
.098** 

.360** 
.327** 

.212** 
.384** 

.517** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
10 

.083** 
.036** 

.134** 
.267** 

.316** 
.278** 

.427** 
.354** 

.539** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

11 
.297** 

.044** 
.298** 

.220** 
.213** 

.229** 
.199** 

.170** 
.320** 

.426** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
12 

.111** 
.011** 

.091** 
.266** 

.159** 
.317** 

.095** 
.102** 

.080** 
.134** 

.186** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

13 
.350** 

.136** 
.141** 

.392** 
.455** 

.077** 
.075** 

.252** 
.322** 

.269** 
.109** 

.179** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
14 

.344** 
.093** 

.262** 
.326** 

.619** 
.384** 

.089** 
.352** 

.210** 
.389** 

.242** 
.303** 

.536** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
M

15 
.312** 

.336** 
.196** 

.020** 
.176** 

.324** 
.311** 

.238** 
.231** 

.250** 
.236** 

.263** 
.275** 

.342** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

M
16 

.196** 
.294** 

.026** 
.400** 

.352** 
.431** 

.144** 
.316** 

.371** 
.151** 

.138** 
.319** 

.164** 
.242** 

.271** 
1.00 

 
 

 
 

 
M

17 
.408** 

.327** 
.256** 

.189** 
.279** 

.255** 
.230** 

.328** 
.406** 

.359** 
.182** 

.047** 
.282** 

.380** 
.095** 

.322** 
1.00 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) 
 

ตวับ่งชี้ 
M

1 
M

2 
M

3 
M

4 
M

5 
M

6 
M

7 
M

8 
M

9 
M

10 
M

11 
M

12 
M

13 
M

14 
M

15 
M

16 
M

17 
M

18 
M

19 
M

20 
M

21 
M

18 
.322** 

.327** 
.348** 

.317** 
.519** 

.282** 
.078** 

.229** 
.441** 

.268** 
.389** 

.125** 
.106** 

.393** 
.043** 

.456** 
.546** 

1.00 
 

 
 

M
19 

.087** 
.045** 

.189** 
.227** 

.257** 
.006** 

.183** 
.390** 

.252** 
.142** 

.273** 
.147** 

.218** 
.278** 

.240** 
.253** 

.107** 
.320** 

1.00 
 

 
M

20 
.429** 

.139** 
.255** 

.267** 
.359** 

.182** 
.408** 

.560** 
.392** 

.414** 
.250** 

.041** 
.280** 

.363** 
.326** 

.412** 
.441** 

.397** 
.385** 

1.00 
 

M
21 

.131** 
.107** 

.109** 
.353** 

.108** 
.038** 

.052** 
.352** 

.459** 
.240** 

.090** 
.230** 

.353** 
.232** 

.167** 
.507** 

.307** 
217** 

.414** 
.467** 

1.00 

 หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01 , * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4-5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี 21 
ตวับ่งช้ี ใน 4 องคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม (MOR) พบวา่ มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p<.01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด คือ มีจิตใจอ่อนโอน (M5 )  และแสดงความคิดและการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
(M14) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.619 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ 
มองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง (M6)  และสร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน
(M19) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.006 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ 
B a e r t l e t t  ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอในล าดบัถดัไป อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้ จึงมีความ 
เหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4-6 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ขององคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของความยตุิธรรม 
 

ตวับ่งชี้ 
J22 

J23 
J24 

J25 
J26 

J27 
J28 

J29 
J30 

J31 
J32 

J33 
J22 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

J23 
.615** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
J24 

.513** 
.843** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

J25 
.363** 

.589** 
.596** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
J26 

.488** 
.570** 

.498** 
.473** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

J27 
.495** 

.485** 
.382** 

.465** 
.614** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
J28 

.347** 
.388** 

.456** 
.330** 

.310** 
.477** 

1.00 
 

 
 

 
 

J29 
.313** 

.422** 
.446** 

.502** 
.440** 

.515** 
.535** 

1.00 
 

 
 

 
J30 

.427** 
.468** 

.415** 
.544** 

.449** 
.615** 

.370** 
.618** 

1.00 
 

 
 

J31 
.406** 

.445** 
.306** 

.174** 
.421** 

.491** 
.408** 

.308** 
.433** 

1.00 
 

 
J32 

.422** 
.328** 

.266** 
.445** 

.319** 
.403** 

.327** 
.468** 

.438** 
.520** 

1.00 
 

J33 
.567** 

.420** 
.312** 

.339** 
.431** 

.455** 
.369** 

.305** 
.368** 

.587** 
.647** 

1.00 

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



128 

 จากตารางท่ี 4-6 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี 12 
ตวับ่งช้ีใน 3 องคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของความยุติธรรม (JUS) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ไม่
ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง (J23) และวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มี
อคติ (J24) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .843 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด
คือ วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ (J24) และไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้ดอ้ยกวา่ (J32) 
คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .266 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Baertlett 
ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอในล าดบัถดัไป อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4-7 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ขององคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของความซื่อสัตย ์
 

ตวับ ่งชี้ 
H34 

H35 
H36 

H37 
H38 

H39 
H40 

H41 
H42 

H43 
H44 

H45 
H34 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H35 
.473** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H36 

.473** 
.462** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H37 
.315** 

.410** 
.381** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
H38 

.347** 
.451** 

.396** 
.701** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

H39 
.251** 

.352** 
.287** 

.384** 
.496** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
H40 

.211** 
.352** 

.062** 
.309** 

.347** 
.489** 

1.00 
 

 
 

 
 

H41 
.172** 

.340** 
.157** 

.465** 
.523** 

.542** 
.368** 

1.00 
 

 
 

 
H42 

.244** 
.325** 

.145** 
.322** 

.356** 
.444** 

.294** 
.384** 

1.00 
 

 
 

H43 
.282** 

.447** 
.239** 

.321** 
.449** 

.377** 
.103** 

.455** 
.491** 

1.00 
 

 
H44 

.391** 
.554** 

.302** 
.475** 

.436** 
.500** 

.210** 
.582** 

.565** 
.650** 

1.00 
 

H45 
.384** 

.499** 
.319** 

.538** 
.455** 

.527** 
.251** 

.519** 
.474** 

.520** 
.719** 

1.00 
 หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4-7 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี 12 
ตวับ่งช้ีใน 3 องคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์(HON) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ 
ไม่ให้ร้ายผูอ่ื้น (H44) และกลา้ท่ีจะรับความจริง (H45) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .719  
ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือ เปิดเผยขอ้มูลให้กบัสมาชิกในองคก์รโดยไม่ปิดบงั 
(H36) และรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาว่าจะท างานส่ิงใดก็ตอ้งท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี 
(H40) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .062 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ 
Baertlett ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะน าเสนอในล าดับถัดไป อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4-8 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ขององคป์ระกอบยอ่ยของโมเดลการวดัของความเมตตา 
 

ตวับ่งชี้ 
K46 

K47 
K48 

K49 
K50 

K51 
K52 

K53 
K54 

K55 
K56 

K57 
K58 

K59 
K60 

K61 
K62 

K46 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K47 
.768** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K48 
.462** 

.547** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K49 
.378** 

.485** 
.601** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K50 
.447** 

.347** 
.402** 

.488** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K51 
.303** 

.241** 
.492** 

.443** 
.563** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K52 
.408** 

.331** 
.526** 

.442** 
.555** 

.658** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K53 
.429** 

.464** 
.572** 

.344** 
.288** 

.466** 
.442** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K54 
.549** 

.498** 
.589** 

.438** 
.433** 

.505** 
.578** 

.584** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

K55 
.420** 

.375** 
.514** 

.323** 
.477** 

.602** 
.565** 

.502** 
.675** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

K56 
.489** 

.544** 
.692** 

.462** 
.436** 

.396** 
.442** 

.524** 
.544** 

.545** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

K57 
.407** 

.473** 
.643** 

.536** 
.423** 

.524** 
.458** 

.597** 
.508** 

.591** 
.780** 

1.00 
 

 
 

 
 

K58 
.445** 

.405** 
.609** 

.470** 
.575** 

.528** 
.624** 

.435** 
.693** 

.691** 
.695** 

.619** 
1.00 

 
 

 
 

K59 
.543** 

.424** 
.384** 

.301** 
.567** 

.367** 
.603** 

.452** 
.500** 

.445** 
.518** 

.414** 
.700** 

1.00 
 

 
 

K60 
.443** 

.410** 
.376** 

.109** 
.415** 

.246** 
.338** 

.482** 
.448** 

.377** 
.579** 

.400** 
.542** 

.678** 
1.00 

 
 

K61 
.313** 

.328** 
.166** 

.166** 
.418** 

.202** 
.329** 

.281** 
.255** 

.233** 
.276** 

.178** 
.332** 

.516** 
.377** 

1.00 
 

K62 
.306** 

.301** 
.157** 

.129** 
.444** 

.226** 
.336** 

.330** 
.287** 

.211** 
.261** 

.145** 
.287** 

.527** 
.389** 

.932** 
1.00 

 หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4-8 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี 17 
ตวับ่งช้ีของ 4 องคป์ระกอบยอ่ยโมเดลการวดัของความเมตตา (KIN) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัเชิง
บวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ คาดเดา
ในส่ิงท่ีผู ้อ่ืนก าลังรู้สึกจากการสังเกตจากภาษาพูดและภาษาท่าทางได้อย่างถูกต้อง (K61) 
ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ การกระท าของผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูดบ่ง
บอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น (K62) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.932 ส่วนตวับ่งช้ีท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือ ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน (K49) และตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ การกระท าของผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูดบ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจ
ผูอ่ื้น (K62) คือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.129 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติ
ของ Baertlett ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอในล าดบัถดัไป อยูใ่นเกณฑ์ท่ีใชไ้ด ้จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีจากตารางท่ี 4-9,-4-
12 แสดงให้เห็นว่า ตวับ่งช้ีในแต่ละโมเดลการวดัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (p< .01)และ .05 (p< .05) ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า ตวับ่งช้ีทุกตวัมีความเหมาะสมท่ีจะ
น าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสม ไดแ้ก่ ค่าสถิติ
ของ Baertlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA) จ  าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม โมเดลความ
ยติุธรรม โมเดลความซ่ือสัตย ์และโมเดลความเมตตา ปรากฏผลในตารางท่ี 4-9 
 
ตารางท่ี 4-9 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) ของแต่ละโมเดลการวดั 
 

โมเดล Baertlett test 
of Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of 

Sampling Adequacy (MSA) 
การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 786.774 .000 .781 
ความยติุธรรม 854.018 .000 .720 
ความซ่ือสัตย ์ 618.618 .000 .702 
ความเมตตา 1454.120 .000 .817 
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 จากตารางท่ี 4-9 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ก่อนน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจาก    
เมทริกซ์เอกลกัษณ์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 786.774, 854.018, 618.618 และ 1454.120 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .781, 
.720, .702 ตามล าดบั แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดี และ .817 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์
กนัดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของคิมและมชัเลอร์ได้
เสนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่า
นอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) 
 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันด้วยโปรแกรม  LISREL เพื่อสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตวับ่งช้ี จ  านวน 62 ตวับ่งช้ี ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) โมเดลการวดัของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นแบบอย่างดา้น
คุณธรรม (MOR) แสดงในตารางท่ี 4-10 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของ
ตวัแปร 3 ตวัแปรในองค์ประกอบการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม แสดงในตารางท่ี 4-11 และการ
สร้างโมเดลการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม แสดงในภาพท่ี 4-6 
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ตารางท่ี 4-10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้น
คุณธรรม (MOR) 
 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์  
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

MOR1 M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

0.48 
0.44 
0.58 
0.59 
0.80 
0.53 

0.03 
0.02 
0.04 
0.02 
0.03 
0.02 

8.15** 
10.10** 
5.99** 

12.48** 
17.59** 
12.53** 

0.23 
0.20 
0.33 
0.35 
0.64 
0.28 

0.42 
0.02 
0.41 
0.61 
1.30 
0.33 

0.77 
0.80 
0.67 
0.65 
0.36 
0.72 

MOR2 M7 
M8 
M9 
M10 

0.48 
0.71 
0.74 
0.73 

0.03 
0.05 
0.02 
0.03 

8.09** 
8.85** 

16.20** 
15.60** 

0.23 
0.50 
0.54 
0.53 

-0.17 
0.98 
0.54 
0.89 

0.77 
0.50 
0.46 
0.47 

MOR3 M11 
M12 
M13 
M14 
M15 

0.57 
0.32 
0.59 
0.80 
0.44 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 

8.51** 
7.41** 

10.74** 
13.96** 
9.62** 

0.33 
0.10 
0.35 
0.64 
0.19 

0.87 
0.15 
0.64 
1.23 
0.11 

0.67 
0.90 
0.65 
0.36 
0.81 

MOR4 M16 
M17 
M18 
M19 
M20 
M21 

0.57 
0.67 
0.71 
0.47 
0.65 
0.42 

0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.03 
0.03 

10.81** 
12.80** 
14.27** 
10.76** 
12.48** 
7.13** 

0.32 
0.45 
0.51 
0.22 
0.42 
0.18 

0.42 
0.49 
0.51 
0.25 
0.26 
-0.18 

0.68 
0.55 
0.49 
0.78 
0.58 
0.82 

Chi-Square=33.28, df = 29, p=0.26660, GFI=1.00, AGFI=0.96, RMSEA=0.015 
** P < .01 
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ตารางท่ี 4-11 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบการเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
 
องค์ประกอบย่อย MOR1 MOR2 MOR3 MOR4 

MOR1 
MOR2 
MOR3 
MOR4 

1.00 
.443** 
.541** 
.523** 

 
1.00 

.452** 

.562** 

 
 

1.00 
.494** 

 
 
 

1.00 

** P < .01 
 จากตารางท่ี 4-10,-4-11 สามารถสร้างโมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม
ไดด้งัภาพท่ี 4-6 
  

 
ภาพท่ี 4-6 โมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม 
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 จากตารางท่ี 4-10, 4-11 และภาพท่ี 4-6 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี
มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 33.28 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 29 ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.26660 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.015 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4-10 และภาพท่ี 4-6 พบว่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 21 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.32-0.80 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี M1-M6 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญของ
องคป์ระกอบยอ่ยความนอบนอ้ม (MOR1) ตวับ่งช้ีท่ี M7-M10 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบ
ย่อยความไม่เห็นแก่ตวั (MOR2) ตวับ่งช้ีท่ี M11-M15 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบย่อย
ความฉลาดทางอารมณ์ (MOR3) และตวับ่งช้ีท่ี M16-M21 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ย
การอุทิศตน (MOR4) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาไดจ้าก
ค่าความแปรปรวนร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

 จากตารางท่ี 4-11 พบวา่ องค์ประกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการวดัของการ
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้  
มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.443-0.562 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือน
รวมอยู่ด้วย ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีกับตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังน้ี ไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ไดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการวดัของการเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรม ไดส้เกลองคป์ระกอบ 4 ตวั ดงัสมการ 

MOR1 = (M1+M2+M3+M4+M5+M6) = (0.42+0.02+0.41+0.61+1.30+0.33) = 3.09 
MOR2 = (M7+M8+M9+M10) = (-0.17+0.98+0.54+0.89) = 2.24 
MOR3 = (M11+M12+M13+M14+M15) = (0.87+0.15+0.64+1.23+0.11) = 3.00 
MOR4 = (M16+M17+M18+M19+M20+M21) = (0.42+0.49+0.51+0.25+0.26-0.18) = 1.75 
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 2) โมเดลการวดัของความยุติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของความยุติธรรม (JUS) 
แสดงในตารางท่ี 4-12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปร
ในองคป์ระกอบความยติุธรรมแสดงในตารางท่ี 28 และการสร้างโมเดลความยติุธรรม แสดงในภาพ
ท่ี 4-7 

ตารางท่ี 4-12 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของความยติุธรรม (JUS) 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์  
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

JUS 1 J22 
J23 
J24 
J25 

0.79 
0.65 
0.79 
0.75 

0.03 
0.03 
0.02 
0.02 

15.94** 
13.74** 
19.88** 
18.98** 

063 
0.42 
0.63 
0.56 

0.90 
-1.37 
1.73 
0.86 

0.37 
0.58 
0.37 
0.44 

JUS 2 J26 
J27 
J28 
J29 

0.77 
0.91 
0.52 
0.58 

0.03 
0.03 
0.02 
0.03 

16.11** 
17.99** 
13.51** 
9.32** 

0.59 
0.83 
0.27 
0.34 

0.31 
1.24 
-0.24 
0.08 

0.41 
0.17 
0.73 
0.66 

JUS 3 J30 
J31 
J32 
J33 

0.68 
0.66 
0.74 
0.87 

0.02 
0.02 
0.02 
0.03 

16.39** 
17.25** 
17.62** 
20.63** 

0.47 
0.44 
0.55 
0.72 

0.42 
0.23 
0.38 
0.90 

0.53 
0.56 
0.45 
0.25 

Chi-Square=2.37, df=6, p=0.88253, GFI=1.00, AGFI=0.99, RMSEA=0.000 
** P < .01 
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ตารางท่ี 4-13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองค์ประกอบความ
ยติุธรรม 
 

องค์ประกอบย่อย JUS 1 JUS 2 JUS 3 

JUS 1 
JUS 2 
JUS 3 

1.00 
.681** 
.597** 

 
1.00 
.684** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
 จากตารางท่ี 4-12,-4-13 สามารถสร้างโมเดลการวดัของความยติุธรรมไดด้งัภาพท่ี 4-7 

 
ภาพท่ี 4-7 โมเดลการวดัของความยติุธรรม 
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 จากตารางท่ี 4-12, 4-13 และภาพท่ี 4-7 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของความยติุธรรม พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 2.37 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 6 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 
0.88253 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 
(GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.99 และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4-12 และภาพท่ี 4-7 พบว่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 12 มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.91 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 0.30 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบ
ย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี J22-J25 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบย่อยความเท่ียง
ธรรม (JUS1) ตวับ่งช้ีท่ี J26-J29 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการความชอบดว้ยเหตุผล 
(JUS2) และตัวบ่งช้ีท่ี J30-J33 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยความถูกต้อง  (JUS3) 
นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยงัสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน
ร่วมกบัองคป์ระกอบยอ่ย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

 จากตารางท่ี 4-13 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการวดัของความ
ยติุธรรมมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุด
ถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.597-0.684 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซ่ึงเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ัง
น้ี ไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ไดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการวดัของความยุติธรรม 
ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการ 

JUS 1 = (J22+J23+J24+J25) = (0.90-1.37+1.73+0.86) = 2.12 
JUS 2 = (J26+J27+J28+J29) = (0.31+1.24-0.24+0.08) = 1.39 
JUS 3 = (J30+J31+J32+J33) = (0.42+0.23+0.38+0.90) = 1.93 
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 3) โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย์ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย์ (HON) 
ผลการวิเคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนั
ของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบความซ่ือสัตย ์แสดงในตารางท่ี 4-15 และการสร้างโมเดลการ
วดัของความซ่ือสัตย ์แสดงในภาพท่ี 4-8 

ตารางท่ี 4-14 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลความซ่ือสัตย ์(HON) 
 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์  
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

HON 1 H34 
H35 
H36 
H37 
H38 

0.59 
0.87 
0.52 
0.80 
0.88 

0.04 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 

8.45** 
12.43** 
8.70** 

19.95** 
21.51** 

0.35 
0.75 
0.27 
0.63 
0.77 

0.25 
1.02 
-0.09 
0.52 
0.87 

0.65 
0.25 
0.73 
0.37 
0.23 

HON 2 H39 
H40 
H41 

0.56 
0.52 
0.70 

0.04 
0.03 
0.04 

9.35** 
8.54** 

10.34** 

0.32 
0.27 
0.48 

-0.24 
0.58 
0.33 

0.68 
0.73 
0.52 

HON 3 H42 
H43 
H44 
H45 

0.62 
0.75 
0.89 
0.81 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

16.77** 
18.13** 
25.73** 
22.81** 

0.39 
0.56 
0.79 
0.65 

0.09 
0.56 
1.12 
0.62 

0.61 
0.44 
0.21 
0.35 

Chi-Square=12.61, df=8, p=0.12596, GFI=1.00, AGF =0.97, RMSEA=0.030 
** P < .01 
 
 
 
 



141 

ตารางท่ี 4-15 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองค์ประกอบความ
ซ่ือสัตย ์
 

องค์ประกอบย่อย HON 1 HON 2 HON 3 

HON 1 
HON 2 
HON 3 

1.00 
.518** 
.611** 

 
1.00 
.587** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
 จากตารางท่ี 4-14,-4-15 สามารถสร้างโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์ไดด้งัภาพท่ี 4-8 
 

 
ภาพท่ี 4-8 โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์
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 จากตารางท่ี 4-14, 4-15 และภาพท่ี 4-8 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของความซ่ือสัตย ์พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 12.61 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 8 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 
0.12596 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 
(GFI) เท่ากับ 1.00  มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.030 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4-14 และภาพท่ี 4-8 พบว่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 12 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.89 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี H34-H38 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบ
ยอ่ยการเปิดเผยความจริง (HON1) ตวับ่งช้ีท่ี H39-H41 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการ
รักษาสัญญา (HON2) และตวับ่งช้ีท่ี H42-H45  เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบยอ่ยการเคารพ
ผูอ่ื้น (HON3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความ
แปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

 จากตารางท่ี 4-15 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการวดัของความ
ซ่ือสัตย ์มีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุด
ถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.518-0.611 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซ่ึงเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ัง
น้ี ไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ไดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการวดัของความซ่ือสัตย์  
ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการ 

HON 1 = (H34+H35+H36+H37+H38) = (0.25+1.02-0.09+0.52+0.87) = 2.57 
HON 2 = (H39+H40+H41) = (-0.24+0.58+0.33) = 0.67 
HON 3 = (H42+H43+H44+H45) = (0.09+0.56+1.12+0.62) = 2.39 
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 4) โมเดลการวดัของความเมตตา 
  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของความเมตตา (KIN) ผล
การวิเคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของ
ตวัแปร 4 ตวัแปรในองค์ประกอบความเมตตา แสดงในตารางท่ี 4-17 และการสร้างโมเดลการวดั
ของความเมตตา แสดงในภาพท่ี 4-9 

ตารางท่ี 4-16 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของความเมตตา (KIN) 
 
องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์  
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

KIN 1 K46 
K47 
K48 
K49 
K50 

0.67 
0.66 
0.47 
0.74 
0.66 

0.02 
0.02 
0.03 
0.02 
0.03 

15.04** 
16.83** 
9.54** 

16.56** 
14.40** 

0.45 
0.44 
0.22 
0.54 
0.44 

-0.29 
0.34 
-1.63 
0.93 
-0.08 

0.55 
0.56 
0.78 
0.46 
0.56 

KIN 2 K51 
K52 
K53 
K54 

0.52 
0.88 
0.50 
0.71 

0.03 
0.04 
0.02 
0.05 

8.01** 
13.78** 
11.65** 
9.56** 

0.27 
0.78 
0.25 
0.50 

-1.40 
1.46 
-0.38 
-0.91 

0.73 
0.22 
0.75 
0.50 

KIN 3 K55 
K56 
K57 
K58 

0.76 
0.89 
0.87 
0.78 

0.03 
0.02 
0.02 
0.02 

14.78** 
23.62** 
20.86** 
20.11** 

0.58 
0.79 
0.76 
0.60 

-0.24 
1.82 
0.57 
-0.22 

0.42 
0.21 
0.24 
0.40 

KIN 4 K59 
K60 
K61 
K62 

0.95 
0.72 
0.54 
0.56 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

26.40** 
19.50** 
14.24** 
14.63** 

0.90 
0.51 
0.30 
0.31 

2.11 
0.86 
-0.03 
0.20 

0.10 
0.49 
0.70 
0.69 

Chi-Square=15.91, df=14, p=0.1892, GFI=1.00, AGFI=0.97, RMSEA=0.014 
** P < .01 
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ตารางท่ี 4-17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองค์ประกอบความ
เมตตา 
 

องค์ประกอบย่อย KIN 1 KIN 2 KIN 3 KIN 4 

KIN 1 
KIN 2 
KIN 3 
KIN 4 

1.00 
.720** 
.733** 
.531** 

 
1.00 
.779** 
.529** 

 
 

1.00 
.516** 

 
 
 

1.00 

** P < .01 
 จากตารางท่ี 4-16, 4-17 สามารถสร้างโมเดลการวดัของความเมตตา ไดด้งัภาพท่ี 4-9 
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ภาพท่ี 4-9 โมเดลการวดัของความเมตตา 
 
 จากตารางท่ี 4-16, 4-17 และภาพท่ี 4-9 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของความเมตตา พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 15.91 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 14 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 
0.31892 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง 
(GFI) เท่ากับ 1.00 มีค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97 และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.014 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4-16 และภาพท่ี 4-9 พบว่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 17 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.47-0.95 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี K46-K50 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
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องค์ประกอบย่อยความปรารถนาดี  (KIN1) ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  K51-K54 เ ป็นตัวบ่ ง ช้ี ท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยความห่วงใยผู ้อ่ืน  (KIN2) ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  K55-K58 เ ป็นตัวบ่ง ช้ี ท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (KIN3) และตวับ่งช้ีท่ี K59-K62 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องค์ประกอบย่อยเห็นอกเห็นใจ (KIN4) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยงั
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 

 จากตารางท่ี 4-17 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการวดัของความ
เมตตา มีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุด
ถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.516-0.779 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่ด้วย ซ่ึงเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ัง
น้ี ไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ไดต้วัแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการวดัของความเมตตา ได้
สเกลองคป์ระกอบ 4 ตวั ดงัสมการ 

KIN1 = (K46+K47+K48+K49+K50) = (-0.29+0.34-1.63+0.93-0.08) = 2.53 
KIN2 = (K51+K52+K53+K54) = (1.40+1.46-0.38-0.91) = 1.57 
KIN3 = (K55+K56+K57+K58) = (-0.24+1.82+0.57-0.22) = 1.93  
KIN4 = (K59+K60+K61+K62) = (2.11+0.86-0.03+0.20) = 3.14 
 
 จากตารางท่ี 4-9,-4-17 และภาพท่ี 4-6,-4-9 ซ่ึงไดแ้สดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยืนยนัของโมเดลทั้ง 4 โมเดล พบว่า ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์ดีมาก นอกจากน้ี ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติทุกค่า แสดงว่า
ตวับ่งช้ีทั้งหมดน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวเิคราะห์สามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 ตวั ไดด้งัสมการ 
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MOR1 = (M1+M2+M3+M4+M5+M6) = (0.42+0.02+0.41+0.61+1.30+0.33) = 3.09 
MOR2 = (M7+M8+M9+M10) = (-0.17+0.98+0.54+0.89) = 2.24 
MOR3 = (M11+M12+M13+M14+M15) = (0.87+0.15+0.64+1.23+0.11) = 3.00 
MOR4 = (M16+M17+M18+M19+M20+M21) = (0.42+0.49+0.51+0.25+0.26-0.18 ) = 1.75 
JUS 1 = (J22+J23+J24+J25) = (0.90-1.37+1.73+0.86) =2.12 
JUS 2 = (J26+J27+J28+J29) = (0.31+1.24-0.24+0.08) = 1.39 
JUS 3 = (J30+J31+J32+J33) = (0.42+0.23+0.38+0.90) = 1.93 
HON 1 = (H34+H35+H36+H37+H38) = (0.25+1.02-0.09+0.52+0.87) = 2.57 
HON 2 = (H39+H40+H41) = (-0.24+0.58+0.33) = 0.67 
HON 3 = (H42+H43+H44+H45) = (0.09+0.56+1.12+0.62) = 2.39 
KIN1 = (K46+K47+K48+K49+K50) = (-0.29+0.34-1.63+0.93-0.08) = 2.53 
KIN2 = (K51+K52+K53+K54) = (1.40+1.46-0.38-0.91) = 1.57 
KIN3 = (K55+K56+K57+K58) = (-0.24+1.82+0.57-0.22) = 1.93 
KIN4 = (K59+K60+K61+K62) = (2.11+0.86-0.03+0.20) = 3.14 

 
 3.2.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับทีส่อง 
  การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างภาวะผูน้ า

เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองจาก 14 องคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงไดจ้ากสเกลองคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึน  
และองค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม (MOR) ความยุติธรรม 
(JUS) ความซ่ือสัตย ์(HON) และ ความเมตตา (KIN) มาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง
เพียงคร้ังเดียว ซ่ึงได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงในภาพท่ี 4-10 
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ภาพท่ี 4-10 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งสเกลองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวับ่งช้ีใหม่ทั้ง 14 ตวั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett  
(Bartlett’s test of Sphericity) และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.18 

 

MOR 

HON 

KIN 

MOR2 

MOR3 

MOR4 

JUS1 

JUS2 

JUS3 

HON1 

HON2 

HON3 

KIN1 

KIN2 

KIN3 

MOR
L 

JUS 

KIN4 

MOR1 

R

1 

R

2 

R

3 

R

4 
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ตารางที่ 4-18 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบยอ่ย 14 ตวั 
 

ตัวบ่งชี้ 
M

OR1 
M

OR2 
M

OR3 
M

OR4 
JUS1 

JUS2 
JUS3 

HON1 
HON2 

HON3 
KIN1 

KIN2 
KIN3 

KIN4 
M

OR1 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

OR2 
.443** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

OR3 
.541** 

.452** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

OR4 
.523** 

.562** 
.494** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
JUS1 

.378** 
.368** 

.420** 
.500** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

JUS2 
.341** 

.407** 
.485** 

.529** 
.683** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
JUS3 

.542** 
.342** 

.436** 
.547** 

.596** 
.684** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

HON1 
.330** 

.408** 
.415** 

.433** 
.557** 

.662** 
.696** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
HON2 

.387** 
.366** 

.453** 
.501** 

.479** 
.484** 

.500** 
.519** 

1.00 
 

 
 

 
 

HON3 
.425** 

.312** 
.271** 

.608** 
.450** 

.500** 
.520** 

.611** 
.587** 

1.00 
 

 
 

 
KIN1 

.522** 
.733** 

.446** 
.616** 

.439** 
.523** 

.600** 
.559** 

.491** 
.467** 

1.00 
 

 
 

KIN2 
.398** 

.553** 
.426** 

.429** 
.356** 

.551** 
.524** 

.519** 
.498** 

.448** 
.720* 

1.00 
 

 
KIN3 

.452** 
.591** 

.372** 
.431** 

.392** 
.541** 

.558** 
.534** 

.602** 
.494** 

.733** 
.780** 

1.00 
 

KIN4 
.283** 

.550** 
.482** 

.296** 
.400** 

.597** 
.415** 

.472** 
.290** 

.204** 
.531** 

.529** 
.517** 

1.00 

 หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4-18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 
องค์ประกอบย่อยทั้ง 14 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< 
.01) โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ความปรารถนาดี (KIN1) และความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (KIN3) คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .780 ส่วนองค์ประกอบย่อยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือ การเคารพผูอ่ื้น (HON3) และความเห็นอกเห็นใจ (KIN4) คือ มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .204 นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้พิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพื่อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) เพื่ อพิ จารณาความ เพี ยงพอของข้อ มูล ท่ีจะน าไปวิ เคราะ ห์
องคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4-19 
 
ตารางท่ี 4-19 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โมเดล Baertlett test 
of Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy (MSA) 

ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

6416.481 .000 0.874 

 
 จากตารางท่ี 4-19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลกัษณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 6416.481 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers  of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.874 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ี
มีความสัมพนัธ์กนัดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของคิม
และมชัเลอร์ ไดเ้สนอไวว้่า ถา้มีค่ามากกว่า .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปาน
กลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) 
 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองดว้ยโปรแกรม LISREL เพื่อพฒันา
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 4-20 และ
ภาพท่ี 4-11 
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ตารางท่ี 4-20 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
องค์ประกอบ เมทริกซ์น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ์  
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตวับ่งช้ี (e) 

  SE t 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัแรก 
องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  (MOR) 

MOR1 0.63 - - 0.39 0.44 0.61 
MOR2 0.63 0.02 11.91** 0.40 0.53 0.60 
MOR3 0.69 0.02 13.33** 0.48 0.56 0.52 
MOR4 0.83 0.02 12.64** 0.69 1.80 0.31 
องค์ประกอบของความยุตธิรรม (JUS) 

JUS1 0.78 - - 0.61 0.60 0.39 
JUS2 0.81 0.02 16.68** 0.66 0.53 0.34 
JUS3 0.84 0.02 16.16** 0.71 0.87 0.29 
องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ (HON) 

HON1 0.84 - - 0.71 1.09 0.29 
HON2 0.80 0.02 15.56** 0.64 0.80 0.36 
HON3 0.73 0.02 16.70** 0.53 0.18 0.47 
องค์ประกอบของความเมตตา (KIN) 

KIN1 0.86 - - 0.73 1.49 0.27 
KIN2 0.85 0.02 24.07** 0.73 0.57 0.27 
KIN3 0.90 0.02 27.50** 0.81 1.30 0.19 
KIN4 0.60 0.02 16.07** 0.36 0.47 0.64 
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง 

MOR 0.82 0.07 12.49** 0.67 - 0.33 
JUS 0.93 0.05 17.98** 0.86 - 0.14 
HON 0.91 0.04 20.21** 0.83 - 0.17 
KIN 0.81 0.04 18.84** 0.66 - 0.34 
Chi-Square=13.07, df=12, p=0.36417, GFI=1.00, AGFI=0.97, RMSEA=0.012 

** P < .01 
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 จากตารางท่ี 4-20 สามารถสร้างโมเดลภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไดด้งัภาพท่ี 4-11 

 
ภาพท่ี 4-11 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จากตารางท่ี 4-20 และภาพท่ี 4-11 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของ
ตัวบ่งช้ีภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 13.07 ค่าองศาอิสระ 
(df) เท่ากบั 12 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.36417 นัน่หมายถึงค่าไค-สแควร์(2 ) ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความ
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สอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.012 

 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาจากทฤษฎีและ
งานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4-19 และภาพท่ี 4-11 พบวา่น ้ าหนกั
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.93 และมีนยัส าคญั
ทางสถิตจิท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย คือ ความยติุธรรม  
(JUS) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 ความซ่ือสัตย ์(HON) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั  
0.91 การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (MOR) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 และความ
เมตตา (KIN) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดจากองค์ประกอบของความยุติธรรม ความ
ซ่ือสัตย ์การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม และความเมตตา ตามล าดบั 

 เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองค์ประกอบ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบส าหรับตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 องคป์ระกอบ มาสร้างสเกลองคป์ระกอบตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ  
ซ่ึงทั้งสองค่าน้ีใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั (เพชรมณี วริิยะสืบพงศ,์ 2545) ดงัสมการ 

MORL = 0.82(MOR)+0.93(JUS)+0.91(HON)+0.81(KIN) 
 
 3.3 น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี เป็นการน า เสนอผลการวิ เคราะห์เพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือ การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตาม
เกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลกั (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) 
เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี (Tacq,1997 อา้งถึงในวลิาวลัย ์มาคุม้, 
2549) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4-21 
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ตารางท่ี 4-21 น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและ 
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ภาวะผู้น าเชิง
คุณธรรม 

องค์ประกอบหลกั   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งช้ี   

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม
ส าหรับ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(MORL) 

การเป็นแบบอยา่ง
ดา้นคุณธรรม 
(MOR) 

0.82 ความนอบนอ้ม  
(MOR1) 

0.63 M1 0.48 
M2 0.44 
M3 0.58 
M4 0.59 
M5 0.80 
M6 0.53 

ความไม่เห็นแก่
ตวั (MOR2) 

0.63 M7 0.48 
M8 0.71 
M9 0.74 
M10 0.73 

ความฉลาดทาง
อารมณ์ (MOR3) 

0.69 M11 0.57 
M12 0.32 
M13 0.59 
M14 0.80 
M15 0.44 
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ตารางท่ี 4-21 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม 

องค์ประกอบหลกั   องค์ประกอบ
ย่อย 

  ตัว
บ่งช้ี 

  

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม
ส าหรับ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(MORL) 

การเป็นแบบอยา่ง
ดา้นคุณธรรม  
(MOR) 

0.82 การอุทิศตน  
(MOR4) 

0.83 M16 0.57 
M17 0.67 
M18 0.71 
M19 0.47 
M20 0.65 
M21 0.42 

ความยติุธรรม 
(JUS) 

0.93 ความเท่ียงธรรม  
(JUS1) 

0.78 J22 0.79 
J23 0.65 
J24 0.79 
J25 0.75 

ความชอบดว้ย
เหตุผล (JUS2) 

0.81 J26 0.77 
J27 0.91 
J28 0.52 
J29 0.58 

ความถูกตอ้ง    
(JUS3) 

0.84 J30 0.68 
J31 0.66 
J32 0.74 
J33 0.87 

 



156 

ตารางท่ี 4-21 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม 

องค์ประกอบหลกั   องค์ประกอบ
ย่อย 

  ตัว
บ่งช้ี 

  

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม
ส าหรับ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(MORL) 

ความซ่ือสัตย ์ 
(HON) 

0.91 การเปิดเผย
ความจริง 
(HON1) 

0.84 H34 0.59 
H35 0.87 
H36 0.52 
H37 0.80 
H38 0.88 

การรักษาสัญญา  
(HON2) 

0.80 H39 0.56 
H40 0.52 
H41 0.70 

การเคารพผูอ่ื้น  
(HON3) 

0.73 H42 0.62 
H43 0.75 
H44 0.89 
H45 0.81 

ความเมตตา 
(KIN) 

0.81 ความปรารถนา
ดี   
(KIN1) 

0.86 K46 0.67 
K47 0.66 
K48 0.47 
K49 0.74 
K50 0.66 

ความห่วงใย
ผูอ่ื้น 
(KIN2) 

0.85 K51 0.52 
K52 0.88 
K53 0.50 
K54 0.71 
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ตารางท่ี 4-21 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม 

องค์ประกอบหลกั   องค์ประกอบ
ย่อย 

  ตัว
บ่งช้ี 

  

ภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม
ส าหรับ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(MORL) 

ความเมตตา 
(KIN) 

 ความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
(KIN3) 

0.90 K55 0.76 
K56 0.89 
K57 0.87 
K58 0.78 

ความเห็นอก
เห็นใจ (KIN4) 

0.60 K59 0.95 
K60 0.72 
K61 0.54 
K62 0.56 

 
 จากตารางท่ี 4-21 พบวา่ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั

ทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวก มีค่า ตั้งแต่ 0.81-0.93 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่า เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ ความยุติธรรม (JUS) มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.93 ความซ่ือสัตย์ (HON) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.91 การเป็น
แบบอยา่งดา้นคุณธรรม (MOR) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.82 และความเมตตา (KIN) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบยอ่ย
ทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า โดยแยกแต่ละ
องคป์ระกอบหลกัไดด้งัน้ี 

1) องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้ านคุณธรรม  (MOR) ประกอบด้วย  4
องคป์ระกอบยอ่ยน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.63-0.83 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ การอุทิศตน (MOR4) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.83 ความฉลาดทางอารมณ์ (MOR3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.69 ความไม่เห็นแก่ตัว (MOR2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 และความนอบน้อม 
(MOR1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.63 
 

2) องค์ประกอบของความยุติธรรม (JUS) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.78-0.84 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
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จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความถูกต้อง (JUS3) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.84 ความชอบด้วยเหตุผล (JUS2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และความเท่ียง
ธรรม (JUS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 

3) องค์ประกอบของความซ่ือสัตย์ (HON) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.73-0.84 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การเปิดเผยความจริง (HON1) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 การรักษาสัญญา (HON2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.80 และการ
เคารพผูอ่ื้น (HON3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.73 

4) องค์ประกอบของความเมตตา (KIN) ประกอบด้วย 4องค์ประกอบย่อยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.60-0.90 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (KIN3) มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.90 ความปรารถนาดี (KIN1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.86 ความ
ห่วงใยผูอ่ื้น (KIN2) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.85 และเห็นอกเห็นใจ (KIN4) มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.60 

 จากตารางท่ี 4-21 ยงัพบว่าค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตวับ่งช้ีของ
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 62 ตวับ่งช้ีมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.32-0.95 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ค่าตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด 
คือ รับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งของผูอ่ื้น (K59) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.95 ตวั
บ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ (M12) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.32 
 กล่าวโดยสรุป ในการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ปรากฏผลการวจิยัตามล าดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดลขององค์ประกอบ
ยอ่ยในแต่ละโมเดลการวดั (Measurement Model) ขององคป์ระกอบหลกั พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของ Baertlett พบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็นน้อยกว่า .01 ทุกองค์ประกอบหลกั และค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy มีค่าเท่ากบั .781, .720, .702 และ .817 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัขององค์ประกอบหลกัทั้ง 4 
โมเดล พบวา่ แต่ละโมเดลมีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าสถิติดงัน้ี  
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(1) โมเดลการวดัของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ค่าไค-สแควร์(  2 ) เท่ากบั 33.28 ค่าองศา
อิสระ (df) เท่ากบั 29 ค่านัยส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.26660 (2) โมเดลการวดัของความ
ยุติธรรม ค่าไค-สแควร์ (  2 ) เท่ากบั 2.37 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 6 ค่านัยส าคญัทางสถิติ (P-
value) เท่ากบั 0.88253 (3) โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 12.61 ค่าองศา
อิสระ (df) เท่ากบั 8 ค่านัยส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.12596 (4) โมเดลการวดัของความ
เมตตา ค่าไค-สแควร์(2) เท่ากบั 15.91 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 14 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) 
เท่ากบั 0.1892 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองจากโมเดลการวดั (Measurement 
Model) ระดบัองค์ประกอบย่อย 14 โมเดล พบว่า (1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของทุกโมเดลมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.204-0.780 (2) 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .01 โดยค่า  Baertlett ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า  .01 ส่วนค่า  Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.874 (3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก โดยมีค่าไค-สแควร์
Chi-square ( 2 ) เท่ากบั 13.07 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 12 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 
0.36417 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) เท่ากบั 0.97 และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) เท่ากบั 0.012 
 ผลตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ พบดงัน้ี (1) ระดับองค์ประกอบหลัก ค่าน ้ าหนัก
ของ 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.93 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่า (2) ระดับองค์ประกอบย่อย ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบย่อยของการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม 
(MOR) ซ่ึงมี 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้ งแต่ 0.63-0.83 ความยุติธรรม (JUS) ซ่ึงมี 3 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้ งแต่ 0.78-0.84 ความซ่ือสัตย์ (HON) ซ่ึงมี 3 องค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.73-0.84 และความเมตตา (KIN) ซ่ึงมี 4 องค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.60-0.90 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า (3) 
ระดับตัวบ่งช้ี ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 62 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.32-0.95 
และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั 14 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตวับ่งช้ี สามารถใช้วดัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้ย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ น าเสนอ Adjusted Model แสดงดงัภาพท่ี 4-12 

 
            
                                       
            
            
            
                                                                 
              
           
                                      
                                           
            
                                         
                                        
                                           
   
           
                                       
                                        
                                        
                                              
 
 
ภาพท่ี 4-12 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 

 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบด้วย  4 องค์ประกอบหลัก  14 

MOR 

HON 

KIN 

MOR2 

MOR3 

MOR4 

JUS1 

JUS2 

JUS3 

HON1 

HON2 

HON3 

KIN1 

KIN2 

KIN3 

MOR
L 

JUS 

KIN4 

MOR1 

0.91 

0.81 

0.63 

0.83 

0.78 

0.81 

0.86 

0.69 

0.93 

0.82 

0.63 

0.84 

0.84 

0.80 

0.73 

0.85 

0.90 

0.60 

0.61 

0.60 

0.52 

0.31 

0.39 

0.34 

0.29 

0.29 

0.36 

0.47 

0.27 

0.27 

0.19 

0.64 

0.67 

0.86 

0.83 

0.66 
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องคป์ระกอบยอ่ย และ 62 ตวับ่งช้ี ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยัเป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์ต่อ
การสร้างแบบวดัและประเมินตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอนัจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
ไทยในอนาคต โดยมีองคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบยอ่ย แสดงดงัภาพท่ี 4-13 
 

 
 

ภาพท่ี 4-13 องค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบย่อยของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรร
ก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้าง (2) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (3) เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 
 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
30,719 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชก้ฎอตัราส่วนระหวา่งหน่วยตวัอยา่งต่อ
จ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์ จ านวน 37 พารามิเตอร์ ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 740  
คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) และวิธีการสุ่มอยา่งง่ายแบบ
ไม่ใส่คืน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  2) แบบสอบถามเก่ียวกับความ
เหมาะสมตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลกัษณะเคร่ืองมือ
เป็นมาตรวดัแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ าแนกเน้ือหาตามองค์ประกอบหลกัและ
องคป์ระกอบยอ่ยมีขอ้ค าถามจ านวน 62 ขอ้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายของ 
ตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติอ้างอิงใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัน้ี เป็นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่าง 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 652 คน ซ่ึงมีสถานภาพ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 548 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และ เพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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 เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.10 และอาย ุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ านวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.70 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั  

 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 6-10 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีประสบการณ์ 16-20 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 มี
ประสบการณ์ 11-15 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-600 คน มากท่ีสุด จ านวน 309 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน 1-120 คน ลงมา จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 601-1,500 คน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.70 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามประเภทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่จัด
การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ จดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามล าดบั 

 ผลการวจิยั สรุปไดต้ามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
  5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

  องคป์ระกอบหลกัการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 
4 องคป์ระกอบ คือ ความนอบนอ้ม ความไม่เห็นแก่ตวั ความฉลาดทางอารมณ์ และการอุทิศตน มี
ตวับ่งช้ีรวม 21 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.10-4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหวา่ง  
9.28-14.62 
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  องคป์ระกอบหลกัความยุติธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยองคย์่อย 3 องคป์ระกอบ คือ ความ
เท่ียงธรรม ความชอบดว้ยเหตุผล และความถูกตอ้ง รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.34-4.66
และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.15-14.64 

  องคป์ระกอบหลกัความซ่ือสัตย ์ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
การเปิดเผยความจริง การรักษาสัญญา และการเคารพผูอ่ื้น รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.34-4.61 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.71-14.44 

  องคป์ระกอบหลกัความเมตตา ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คือ  
ความปรารถนาดี ความห่วงใยผูอ่ื้น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และความเห็นอกเห็นใจ รวม 17 ตวับ่งช้ี มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.11-4.64 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 10.56-14.35 
 โดยสรุป ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของทุกองคป์ระกอบยอ่ย รวมทั้งหมด 62 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.10-4.74 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่าง 9.28-14.64 ซ่ึงแสดงให้ว่า เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม 
สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวั เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือ
มากกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% 

  5.1.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เพื่อทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยัน้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตามเกณฑด์งัน้ี คือ ค่าไค-
สแควไ์ม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ย
กวา่ 0.05 ปรากฏผลการวจิยัตามล าดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

  กรณีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบย่อยในโมเดลการวดั
ของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (MOR) พบว่า ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.006-0.619 ใน
โมเดลการวดัของความยุติธรรม (JUS) พบว่า ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.266-0.843 ในโมเดล
การวดัของความซ่ือสัตย ์(HON) พบวา่ ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.062-0.719 และในโมเดลการวดั
ของความเมตตา (KIN) พบว่า ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.129-0.932 แสดงให้เห็นว่า ผลการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโมเดลการวดัดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) ทุกค่า 
  กรณีผลการวิ เคราะ ห์ค่ าส ถิ ติของ  Baertlett และค่ าดัช นี  Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) พบว่า เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 786.774, 854.018, 618.618 และ 1454.120 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 
(p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .781, 
.720, .702 และ .817 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จากเกณฑ์ท่ีคิมและมชัเลอร์ (Kim & Muclle, 
1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเ้สนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79  
ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้
  ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลักท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
ดว้ยโปรแกรม LISREL มีผลการวจิยัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ ค่าไค-สแควไ์ม่มีนยัส าคญัหรือ
ค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 ดงัน้ี 
  โมเดลการวดัของการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 33.28 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 29 
ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.26660 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) 
เท่ากบั 0.015 
  โมเดลการวดัของความยติุธรรม พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 2.37 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 6 ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.88253 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 
0.99 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
  โมเดลการวดัของความซ่ือสัตย ์ พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 12.61 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 8 ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.12596 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.030 
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  โมเดลการวดัของความเมตตา พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์
มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 15.91 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 14 ค่านยัส าคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.31892 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.014 
 ผลการวิจยัพบว่า โมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลกัท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก แสดงว่า องค์ประกอบหลักทั้ ง 4
องคป์ระกอบ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกล
องคป์ระกอบ จ านวน 14 ตวั ไดด้งัสมการ 

MOR1 = (M1+M2+M3+M4+M5+M6) = (0.42+0.02+0.41+0.61+1.30+0.33) = 3.09 
MOR2 = (M7+M8+M9+M10) = (-0.17+0.98+0.54+0.89) = 2.24 
MOR3 = (M11+M12+M13+M14+M15) = (0.87+0.15+0.64+1.23+0.11) = 3.00 
MOR4 = (M16+M17+M18+M19+M20+M21) = (0.42+0.49+0.51+0.25+0.26-0.18) = 1.75 
JUS 1 = (J22+J23+J24+J25) = (0.90-1.37+1.73+0.86) =2.12 
JUS 2 = (J26+J27+J28+J29) = (0.31+1.24-0.24+0.08) = 1.39 
JUS 3 = (J30+J31+J32+J33) = (0.42+0.23+0.38+0.90) = 1.93 
HON 1 = (H34+H35+H36+H37+H38) = (0.25+1.02-0.09+0.52+0.87) = 2.57 
HON 2 = (H39+H40+H41) = (-0.24+0.58+0.33) = 0.67 
HON 3 = (H42+H43+H44+H45) = (0.09+0.56+1.12+0.62) = 2.39 
KIN1 = (K46+K47+K48+K49+K50) = (-0.29+0.34-1.63+0.93-0.08) = 2.53 
KIN2 = (K51+K52+K53+K54) = (1.40+1.46-0.38-0.91) = 1.57 
KIN3 = (K55+K56+K57+K58) = (-0.24+1.82+0.57-0.22) = 1.93 
KIN4 = (K59+K60+K61+K62) = (2.11+0.86-0.03+0.20) = 3.14 

 
 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า

เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูล
เชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง มีผลการวิจัย ดังน้ี (1) ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของโมเดลการวดัของ 14 องค์ประกอบย่อย มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.204-
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0.780 (2) เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 6416.481 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น
น้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ากบั 0.874 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าองคป์ระกอบยอ่ยมีความสัมพนัธ์กนัดีมาก (3) โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2 ) เท่ากบั 13.07 ค่าองศา
อิสระ (df) เท่ากบั 12 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.36417 ซ่ึงหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากบั 1.00  
มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากบั 
0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.012 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าไค-สแควไ์ม่มีนยัส าคญั
หรือค่า P สูงกว่า 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกว่า 0.90 และค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05 และจาก
การตรวจสอบ พบวา่ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกั มีค่าเป็นบวก มีค่า
ตั้งแต่ 0.81-0.93 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เม่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตวั
บ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคป์ระกอบซ่ึงใหค้วามหมายในท านองเดียวกนัได ้ดงัสมการ 

MORL = 0.82(MOR)+0.93(JUS)+0.91(HON)+0.81(KIN) 
 

 5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี ตามเกณฑ์
ดังน้ี 1) ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ  2) ค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ี ผลการวิจยัมี
ดงัน้ี 

(1)  ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบขององคป์ระกอบหลกั ทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็น
บวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.93 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหานอ้ย คือ ความยุติธรรม  (JUS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 ความ
ซ่ือสัตย ์(HON) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.91 การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม (MOR) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.82 และความเมตตา (KIN) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 ค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 4 องคป์ระกอบย่อยมีค่าเป็นบวก
และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
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(2)  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักการเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรม (MOR) ทั้ง 4 องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63-0.83 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การอุทิศตน (MOR4) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.83 ความฉลาดทางอารมณ์ (MOR3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.69 ความไม่เห็นแก่ตัว (MOR2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.63 และความนอบน้อม 
(MOR1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.63 นอกจากนั้น ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีใน
แต่ละองคป์ระกอบยอ่ย รวม 21 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.32-0.80 และมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ทุกค่า 

(3)  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัความยุติธรรม (JUS) ทั้ง 3 
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่า0.78-0.84 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ ความถูกตอ้ง (JUS3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.84  
ความชอบดว้ยเหตุผล (JUS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 และความเท่ียงธรรม (JUS1) มี
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.78 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.91 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า 

(4)  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัความซ่ือสัตย์ (HON) ทั้ ง 3
องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.73-0.84 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การเปิดเผยความจริง (HON1) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 การรักษาสัญญา (HON2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.80 และการ
เคารพผูอ่ื้น (HON3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.73 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
ของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบย่อย รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.89 และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 

(5)  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักความเมตตา (KIN) ทั้ ง 4
องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60-0.90 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (KIN3) มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.90 ความปรารถนาดี (KIN1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.86 ความ
ห่วงใยผูอ่ื้น (KIN2) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.85 และเห็นอกเห็นใจ (KIN4) มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.60 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ
ยอ่ย รวม 17 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.47-0.95 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
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 โดยสรุป ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั ค่าน ้ าหนัก
ขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองค์ประกอบหลกั และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งช้ีทั้งหมด 62 
ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 14 องคป์ระกอบยอ่ย และ 62 ตวับ่งช้ี 
สามารถใชว้ดัตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้ยา่งมีความ
ตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ น าเสนอโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Model) แสดงดงัภาพท่ี 5-1 
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ภาพท่ี 5-1 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 

ความถูกต้อง 

ความนอบน้อม 

ความไม่เห็นแก่ตวั 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ความเทีย่งธรรม 

การเปิดเผยความจริง 

การรักษาสัญญา 

การเคารพผู้อ่ืน 
 

ความปารถนาด ี

ความห่วงใยผู้อ่ืน 

ความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

ภาวะผู้น าเชิง
คุณธรรม 

ความเมตตา 

ความซ่ือสัตย์ 

เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรม 

 

ความชอบด้วยเหตุผล 

 

ความยุตธิรรม 

ความเห็นอกเห็นใจ 

การอุทศิ 0.86 

0.61 0.67 

0.83 

0.66 

0.82 

0.93 

0.91 

0.81 

0.63 

0.63 

0.69 

0.83 

0.78 

0.81 

0.84 

0.84 

0.80 

0.73 

0.86 

0.85 

0.90 

0.60 

0.60 

0.52 

0.31 

0.39 

0.34 

0.29 

0.29 

0.36 

0.47 

0.27 

0.27 

0.19 

0.64 
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5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างก่อนจะท าการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ตวับ่งช้ีรวมทั้งหมด 62 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 
4.10-4.74 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่าง 9.28-14.64 ซ่ึงแสดงให้ว่า เป็นตวับ่งช้ีท่ีมี
ความเหมาะสม สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
หรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากับหรือต ่ากว่า 20% ทั้ งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจาก วิธีวิจยัท่ีเราน ามาใช้ว่าเป็นการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีโดยใช้นิยามเชิงประจกัษ์  
(Empirical Definition) ตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีมีการก าหนดโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานรองรับ ซ่ึงเป็นผลให้ผูว้ิจยัศึกษาทฤษฏี
และผลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ (System) อย่างเป็นตรรกะ (Logic) จากหลากหลายแหล่ง และ
สรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การก าหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีความถูกตอ้งตรงตาม
ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีน ามาอา้งอิง อย่างตระหนักถึงขอ้แนะน าของเจือจนัทร์ จงสถิตยอ์ยู่ และ
แสวง ป่ินมณี (2529 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2558) ท่ีว่าการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งช้ี
ภายใตก้รอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวับ่งช้ี เร่ิมตน้จาก
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพแลว้ไม่วา่จะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอยา่งไร ผลท่ีไดจ้าก
การพฒันาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปดว้ย และตามขอ้แนะน าของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าวว่า 
“การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัเพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีหรือสาระหลกั จะตอ้งค านึงถึงความตรง (Validity) ของเน้ือหาเป็นส าคญั 
ไม่จับเอาแพะมาปนกับแกะ” อีกทั้ งผูว้ิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอย่างหนักแน่นจาก
หลากหลายแหล่งเพื่อการสังเคราะห์ ทั้งในระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี ดงัผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของสุเทพ 
ปาลสาร (2555) ท าวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใชห้ลกัการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในการก าหนด
ตวับ่งช้ีเพื่อการวจิยั ผลปรากฏวา่ตวับ่งช้ีทุกตวัมีความเหมาะสมเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลทุกโมเดล 
 5.2.2 ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสอง พบวา่ ทุกโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
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ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่า 
ในสภาพการณ์ท่ีผ่านมาและในปัจจุบนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บการพฒันาให้เกิด
คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎีหรือผลงานวิจยัตามท่ีก าหนดเป็นองค์ประกอบ
หลกั องคป์ระกอบย่อย และตวับ่งช้ี ท่ีใชใ้นการวิจยั ท าให้มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีหรือผลงานวจิยันั้น หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวั
บ่งช้ีในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีปรากฏอยู่ในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ในนโยบายคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) ในการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การส่งเสริมและสนบัสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ นอกจากนั้นส านักงาน
ขา้ราชการพลเรือน (2559) ยงัน านโยบายคณะรัฐมนตรีมาก าหนดทิศทางและนโยบายด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐโดยมีกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตมิชอบของข้าราชการพลเรือน ในระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์ปฏิบติัการต่อตา้น และธรรมาภิบาล
จังหวดั และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) ยงัได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ในประเด็นของสถานการณ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยและ
สังคมโลก เก่ียวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม คือ ยึดมัน่และยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Moral 
Courange) ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility) โปร่งใส ตรวจสอบได้  
(Transparency and Accountability) ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(Result Orientation) อีกทั้ง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดมี้มาตรการใน
การส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์และมีความรักและเมตตา อีกทั้งในปัจจุบนัยงั
เล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองของคุณธรรม โดยการก าหนดโครงการโรงเรียนคุณธรรมข้ึน ซ่ึงให้ทุก
โรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวภายในปี พ.ศ. 2561 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2560) 
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 จากผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัน้ี 
เป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสริมความเป็นผูมี้คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการก าหนดกรอบแนวคิดในการพฒันา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ ความ
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ความยุติธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละความเมตตา ซ่ึงต้องมีการปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศกัด์ิของความเป็นขา้ราชการและความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กบัการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการบริหารจดั
การศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืน ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่อผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ต่อผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาและต่อการพฒันาปรับปรุงระบบราชการ การปรับปรุงกลไก
การท างานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้เปิดเผลขอ้มูลข่าวสารภายในขอบเขต
ของกฎหมาย  การให้บริการทางการศึกษาท่ีให้ความเสมอภาค และถูกต้อง มีความเมตตาและ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และสนใจความรู้สึกของผูต้ามในด้านความชอบธรรม สร้างแรงจูงใจท่ีดีในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดี พึงเป็นผูมี้ธรรม การรักษาธรรม ก็คือการรักษาความเป็นไท 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมนั้น จะสามารถครองตน ครองคนและครองงาน 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนด ารงตนอยูใ่นสังคมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน สร้างความเช่ือถือ
และเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคมโลก 

5.2.3 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ จากผลการวิจยั พบว่า ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor 
Loading) ขององคป์ระกอบหลกัค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั และ
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งช้ีทั้งหมด 62 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลักมีค่าเท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 
องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบย่อย และ 62 ตวับ่งช้ี สามารถใช้วดัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่า 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจยั ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัท่ีหลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคดัสรรไวใ้นโมเดลอยา่งค านึงถึงความตรง 
(Validity) ของเน้ือหาหรือของตวัแปรท่ีศึกษาในทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการก าหนดองคป์ระกอบ
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หลกั องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นตวับ่งช้ี แสดงให้เห็นว่า โมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากผลการวจิยัน้ี สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการจดัท าโครงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี การเป็นแบบอยา่งดา้น
คุณธรรม ความยติุธรรม ความซ่ือสัตย ์และความเมตตา ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

ส าหรับค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ขอน ามาอภิปรายผล
โดยแยกแต่ละองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

  5.2.3.1 องค์ประกอบของการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (MOR) ผลการวิจัย
พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63-0.83 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การอุทิศตน (MOR4) มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.83 ความฉลาดทางอารมณ์ (MOR3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.69 
ความไม่เห็นแก่ตวั (MOR2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.63 และความนอบนอ้ม (MOR1) มี
ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.63 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย รวม 21 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.32-0.80 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองสังคมและวฒันธรรมไทยเป็นสังคมชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
นบัถือศาสนาพุทธและยดึตามหลกัธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีทรงสอนใหเ้ป็นคนดีมี
คุณธรรม และจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้ก าหนดสมรรถนะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและมีการติดตามและประเมินสมรรถนะผูบ้ ริหารอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการเป็น
แบบอย่างท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและยงั
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Burns (1978), Bell (2001) ท่ีกล่าวถึงการเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมนั้น
จะตอ้งมีการยกระดบัความประพฤติ (Conduct) หรือการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ซ่ึงเป็นพลวตัร
ของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะท าให้ทั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ 
ช่ืมชม และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความนอบนอ้ม ไม่เห็นแก่ตวั การควบคุมอารมณ์ของตน มี
ความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนมีคุณลกัษณะเชิงคุณธรรม  และ
มีความเคารพนอบนอ้ม การแสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง ไม่ท าท่าหยิ่งยโส 
รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ อีกทั้ง Moorhouse (2002) ยงัไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม จะตอ้งเป็นเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม นัน่คือ การเป็นผูมี้พฤติกรรมตามหลกัศาสนา การ
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เป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัไดเ้ป็นท่ีปรึกษาใหก้บัเพื่อนร่วมงานคอยใหค้  าแนะน ารวมถึงการกระตุน้ส่งเสริม
ใหป้ระพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม และไม่เห็นแก่ตวั เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่กนั ไม่
เห็นแก่ตวัตามโอกาสอนัควรเป็นการสร้างเสริมสังคมให้เจริญรุดหน้า เน้นช่วยคนอ่ืนโดยไม่ได้
คิดถึงประโยชน์ของตนเองและการเสียสละส่วนตวั และ National Policy Board for Educational 
Administration (2004) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการพิจารณาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ย
เกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จะตอ้งเป็นผูเ้ป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
ประกอบด้วย คือ การปฏิบติัตามคุณธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าให้บุคคลอ่ืนเช่ือมัน่
ศรัทธา ให้เกียรติต่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ มีความเคารพนอบน้อม ปฏิบติัอย่างยุติธรรม ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีศกัยภาพในการท าความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ตดัสินปัญหาข้อ
บาดหมางด้วยความยุติธรรม ปฏิบติัตามจริยธรรม ผูบ้ริหารต้องมีศกัยภาพในการตดัสินใจบน
พื้นฐานของจริยธรรมและใช้หลกัการบริหารอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย ซ่ึง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ไดก้  าหนดเกณฑ์คดัเลือกผูบ้ริหารตน้แบบเพื่อ
การปฏิรูปการเรียนรู้ไว ้3 เกณฑ์ ซ่ึงใน 3 เกณฑ์นั้นซ่ึงไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นการ
เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมประกอบดว้ย ดงัน้ี 1) การอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 2) 
การครองตนท่ีดี ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข 3) ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความศรัทธาดา้นคุณธรรม มี
ความนอบนอ้ม 

   5.2.3.2 องคป์ระกอบของความยติุธรรม (JUS) ผลการวจิยัพบวา่ ทั้ง 3 องคป์ระกอบ
ย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.78-0.84 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีความถูกตอ้ง (JUS3) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 
0.84 ความชอบด้วยเหตุผล (JUS2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และความเท่ียงธรรม 
(JUS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในแต่
ละองคป์ระกอบยอ่ย รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.91 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) มี
การก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการศึกษาดว้ยความยุติธรรม การบริหารงานดว้ยความเสมอ
ภาค เป็นกลาง และยุติธรรมกบัทุกคน ซ่ึงท าให้ลดความขดัแยง้ภายในโรงเรียนได้  เช่นเดียวกบั
ทัศนะของ  Kohlberg (1981) , Covey (1991) , Nancy (2001) , Moorhouse (2002) , Fullan (2003)  ท่ี
กล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ดา้นความยติุธรรม ตอ้งยดึความถูกตอ้งเป็นหลกั 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง การพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบในขอ้เท็จจริงของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ปล่อยให้ส่ิงท่ีผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องน้ีน าไปสู่
ข้อได้เปรียบ เป็นผูมี้ความเป็นธรรม การบริการท่ีให้ความเสมอภาค  การปฏิบัติตนด้วยความ



176 

เท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง การวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่
มีอคติค านึงถึงพรรคพวกของตนเองและท่ีส าคญัจะตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายกลาง เป็นผูท่ี้มี
บุคลิกน่าเกรงขาม เป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัได้ เป็นผูไ้ม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) คือ
การบริการท่ีให้ความเสมอภาค เช่นเดียวกบั National Policy Board for Educational Administration  
(2004) ไดเ้สนอเกณฑ์ในการพิจารณาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลวา่ควรประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน 
ดา้นความยุติธรรมคือการปฏิบติัอยา่งยุติธรรม ผูบ้ริหารตอ้งมีศกัยภาพในการท าความเขา้ใจความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยุติธรรม และยงัสอดคลอ้ง
กับส านักงานสภาการศึกษา (2550) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม ด้านความยุติธรรมนั้น
ประกอบด้วย ความเท่ียงธรรม การปฏิบติัตนด้วยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา  
สอดคล้องกบัความเป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง การ
วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายกลาง และ ส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2552) ได้กล่าวถึงความยุติธรรม คือ ยึดมัน่และยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
(Moral Courange) โปร่งใส ตรวจสอบได ้(Transparency and Accountability) ไม่เลือกปฏิบติั (Non-
discrimination) การบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค และถูกตอ้ง มีความเมตตาและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
    5 .2.3.3 องค์ประกอบของความ ซ่ือสัตย์  (HON) ผลการวิจัยพบว่า  ทั้ ง  3 
องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่  0.73-0.84 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ การเปิดเผยความจริง (HON1) มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 การรักษาสัญญา (HON2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.80 และการ
เคารพผูอ่ื้น (HON3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.73 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
ของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบย่อย รวม 12 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.89 และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากรัฐบาลไดเ้นน้ย  ้าให้ประชาชนทุกคนมี
ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ยงั
ก าหนดเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความซ่ือสัตย ์และไดน้ าเสนอ
แนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและจดัการศึกษาโรงเรียนนิติบุคลโดยเฉพาะ 2 ดา้นท่ีเป็นส่ิง
ส าคญัมากในขณะน้ีคือดา้นการบริหารบุคคล บุคคลทัว่ไป และท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงถือเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า “บุคลากรในโรงเรียนมีความส าคญัต่อการบริหารฯ” 
เพราะบุคลากรฯเป็นผูรั้บผิดชอบฯและด าเนินการเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง วสัดุ อุปกรณ์ และการ
จดัการต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบกบัความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารฯ
ตอ้งสร้างภาวะผูน้ าและควรยึดหลกัวิชาท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนมาบูรณาการไปสู่การปฏิบติัท่ีเนน้การมี
ส่วนร่วมอย่างมุ่งมัน่และจริงจงั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดของการบริหาร 
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เพราะจะต้องท าเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้เกิดความศรัทธาและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ดังค ากล่าวท่ีว่า “แบบอย่างท่ีดีย่อมอยู่เหนือค าสอนอ่ืนใด” และสอดคล้องกับ
ทศันะของ Covey  (1991) Moorhouse (2002) Josephson (2009) กล่าวถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตย ์นั้นประกอบดว้ย การเปิดเผยความจริง (Truthfulness) ความจริงใจ (Sincerity) ความ
ตรงไปตรงมา (Candor) อย่างเปิดเผย (Forthrightness) และไม่อ้อมค้อม (Frankness) การปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ และดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองและพวกพอ้งดว้ยการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ  เป็นผูเ้ช่ือถือไดต้รงไปตรงมา ปฏิบติัอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีบุคลิกน่าเกรงขาม เป็นผูท่ี้พึ่งพาอาศยัได ้ 
และ เป็นผูไ้ม่มีอคติ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) ได้กล่าวถึงความ
ซ่ือสัตย์ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility)   
โปร่งใส ตรวจสอบได ้(Transparency and Accountability) ไม่เลือกปฏิบติั (Non-discrimination) 
  5.2.3.4 องค์ประกอบของความเมตตา (KIN) ผลการวิจยั
พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.60-0.90 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (KIN3) มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.90 ความปรารถนาดี (KIN1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.86 
ความห่วงใยผูอ่ื้น  (KIN2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.85 และเห็นอกเห็นใจ (KIN4) มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.60 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย รวม 17 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.47-0.95 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่า ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมากจากในการวิจยั ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี
หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างค านึงถึงความตรง (Validity) 
ของเน้ือหาหรือของตวัแปรท่ีศึกษาในทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการก าหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบยอ่ย และนิยามเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นตวับ่งช้ี และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Covey (1991) Sergiovanni (1992) Moorhouse (2002) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรม ดา้นความเมตตา ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ มีความเขา้ใจผูอ่ื้นการรู้สึกว่าเป็นมิตรกบัเพื่อน
มนุษย ์รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Considerration for other) การนบัถือคนอ่ืน ๆ การพยายามเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา การมีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน ซ่ึงจะท าให้เรารู้สึกเป็นมิตร เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนหรือสังคมโลก ท าให้เรามีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพทางร่างกาย ความปรารถนาดี
ต่อผูอ่ื้นปรารถนาให้เป็นสุข การมีความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน ช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้ทุกข์ ยินดีกบั
ความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ มีความเอ้ือเฟ้ือเป็นผูใ้ห้เม่ือมีผูต้อ้งการความช่วยเหลือ ตอ้งการ
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ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข แสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ มัน่
สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค ช่วยท าประโยชน์สุข ปลด
เปล้ืองทุกข์ผูอ่ื้น ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน ห้ามปราม ให้ผูอ่ื้นท าดีละเวน้จากความชัว่ ให้ความรู้
แนะน าโดยปราศจากอคติ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 

 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบด้วย  4 องค์ประกอบหลัก  14 
องค์ประกอบยอ่ย และ 62 ตวับ่งช้ี ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัเป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 ดงัน้ี (1) ช่วยให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริ
บทสังคมไทย ท่ีสามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวิจยัต่อเน่ืองหรือพฒันาให้สมบูรณ์ให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได ้เช่น การสร้างโมเดล
สมการโครงสร้าง การวจิยัและพฒันา หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ (3) ช่วยใหเ้กิดคุณสมบติัมี
ความสามารถในการยอ่ขอ้มูล (Data Reduction) อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลด
ความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอยา่งสรุป ท าให้องคก์ารสามารถน าไปใชติ้ดตาม ทบทวน 
และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารไดแ้ละมีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใช้ไดก้บัทุกระดบั 
ไม่วา่จะเป็นองคก์าร ระดบัประเทศ หรือในหน่วยงานยอ่ย (4) ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนหรือ
สร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก าหนด
จุดเด่นจุดด้อยในการพฒันาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกบัปัญหา เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่มี
คุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้(5) ใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการติดตามภารกิจ (Monitoring) 
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอนัจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
ไทยในอนาคตอย่างต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืน โดยมีองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย
แสดงดงัภาพท่ี 5-2 
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ภาพท่ี 5-2 องค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบย่อยของตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน า

ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
กรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวจิยัต่อไปในอนาคตดงัต่อไปน้ี 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมควร
ส่งเสริมให้น าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได ้ทั้งในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และระดบัตวั
บ่งช้ี เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ โมเดลท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการ
น าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้ น ควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบหลัก 
องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี ท่ีผลการวจิยัพบวา่ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

    5.3.1.1 ส่งเสริมและพฒันาองคป์ระกอบหลกั ความยติุธรรม ความซ่ือสัตย ์การเป็น 



180 

แบบอยา่งดา้นคุณธรรม และความเมตตา ตามล าดบั 
    5.3.1.2 องค์ประกอบหลกัการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม ควรให้ความส าคญักบั
องค์ประกอบย่อย การอุทิศตน ความฉลาดทางอารมณ์ ความไม่เห็นแก่ตวั และความนอบน้อม  
ตามล าดบั 
    5.3.1.3 องคป์ระกอบหลกัความยุติธรรม ควรให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบยอ่ย
ความถูกตอ้ง ความชอบดว้ยเหตุผล และความเท่ียงธรรม ตามล าดบั 
    5.3.1.4 องคป์ระกอบหลกัความซ่ือสัตย ์ควรให้ความส าคญักบัองค์ประกอบย่อย
การเปิดเผยความจริง การรักษาสัญญา และการเคารพผูอ่ื้น ตามล าดบั 
    5.3.1.5 องค์ประกอบหลกัความเมตตา ควรให้ความส าคญักบัองค์ประกอบย่อย
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความปรารถนาดี ความห่วงใยผูอ่ื้น และเห็นอกเห็นใจ ตามล าดบั 
    5.3.1.6 องค์ประกอบย่อยความนอบน้อม ควรให้ความส าคญักบัตวับ่งช้ีมีจิตใจ
อ่อนโยน เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.7 องค์ประกอบย่อยความไม่เห็นแก่ตวั ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ี คิดหรือ
ช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคมส่วนรวม เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.8 องคป์ระกอบยอ่ยความฉลาดทางอารมณ์ ควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ี แสดง
ความคิดและการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลเพราะมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวั
บ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.9 องคป์ระกอบยอ่ยการอุทิศตน ควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีมีการประพฤติตน
ดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.10 องค์ประกอบย่อยความเท่ียงธรรม ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีปฏิบติัตน
ดว้ยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และ วางตวัและใจท่ี
เป็นกลางไม่มีอคติ เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.11 องค์ประกอบย่อยความชอบด้วยเหตุผล ควรให้ความส าคัญตัวบ่งช้ี
พิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นเพราะมีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.12 องค์ประกอบย่อยความถูกต้อง ควรให้ความส าคัญตัวบ่งช้ีมีไม่มุ่ง
ประโยชน์ในขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้นให้กบัตนเอง เพราะมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่
ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.13 องคป์ระกอบย่อยการเปิดเผยความจริง ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีใชใ้ห้
ความมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
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    5.3.1.14 องค์ประกอบย่อยการรักษาสัญญา ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ี ปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.15 องค์ประกอบย่อยการเคารพผูอ่ื้น ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีไม่ให้ร้าย
ผูอ่ื้น เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.16 องคป์ระกอบยอ่ยความปรารถนาดี ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีช่วยเหลือ
แนะน าตกัเตือน เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.17 องคป์ระกอบยอ่ยความห่วงใยผูอ่ื้น ควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีให้ความใส่
ใจผูอ่ื้นเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.18 องคป์ระกอบย่อยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีมีน ้ าใจ
การแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
    5.3.1.19 องค์ประกอบย่อยความเห็นอกเห็นใจ ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีมีรับรู้
เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย กรอบ
แนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั ผูว้จิยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 

   5.3.2.1 กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถน าตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ของการพฒันาก่อนแต่งตั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั้งการจดัสรร
ทรัพยากรในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล 

   5.3.2.2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าตวับ่งช้ีภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใชเ้ป็นกรอบในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   5.3.2.3 สามารถน าตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวับ่งช้ีมาตรฐานส าหรับ
การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนการน าไปใชใ้นการก าหนดเป็นตวับ่งช้ีมาตรฐานส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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  5.3.3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารท่ีใหไ้ดอ้งคค์วามรู้และขอ้ยืนยนัท่ีกวา้งขวางชดัเจนยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 

   5.3.3.1 ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจเฉพาะตวัแปรท่ีเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเร่ืองของภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมดงันั้น หากมีการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

   5.3.3.2 ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) โดยอาจน าเอาผลการวิจยัน้ีเป็นแนวทาง เช่น การพฒันาในตวับ่งช้ีท่ีพบวา่ มีค่าเฉล่ียมาก 
รวมถึงการพฒันาองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาก 

   5.3.3.3 ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development)โดยใช้
โมเดลท่ีไดรั้บการทดสอบจากงานวิจยัน้ีเป็นแนวทาง เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมในการฝึกอบรมพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนัจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 

   5.3.3.4 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างแบบวดัและประเมินตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิง
คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 62 ตวับ่งช้ี เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือการวดัภาวะผูน้ า
เชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อให้ผูบ้ริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาตนเองพฒันาครูและพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

   5.3.3.5 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน เพื่อให้ได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู ้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบับริบทนั้นๆ 
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ภาคผนวก ก 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบัตัวบ่งช้ี 

และนิยามเชิงปฏบิัติการ 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบัตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 

เรียน  .................................................... 
 กระผม นายสุทธิพงษ์ ทะกอง นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5730440512017 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิง
คุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ คือ พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. 

 วตัถุประสงคด์งัน้ี 1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ 3) 
ตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี  โดยแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยมีนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดัท่ีผูว้ิจยั
ใชเ้ป็นกรอบในการสร้างขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการวจิยั 

 เพื่อให้ “ขอ้ค าถาม” ไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแสดงถึงความสอดคลอ้งของ 
“ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั” กบั“นิยามเชิงปฏิบติัการ” ของแต่ละองคป์ระกอบ กระผมจึงใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง “ขอ้ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกั
เพื่อการวดั”และ กบั“นิยามเชิงปฏิบติัการ” 

 ขอความกรุณาให้ท่านส่งตรวจสอบความสอดคล้องกลบัมายงัผูว้ิจยัตามท่ีอยู่ดา้นหลงั
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายสุทธิพงษ์ ทะกอง โทร. 089-
9424471 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง “ขอ้
ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั”และ กบั“นิยามเชิงปฏิบติัการ”และให้ค  าแนะน าในคร้ัง
น้ี 

 
นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 

ผูว้จิยั 
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ค าช้ีแจง 
โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่ง ระหว่าง “ขอ้ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อ

การวดั” และ กบั “นิยามเชิงปฏิบติัการ” โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกัการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (M
oral Role M

odel) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. ความนอบน้อม 

(Humility) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่

แสดงออกถึงการรู้จกัใชป้ัญญา

พิจารณาตวัเองและผูอ้ื่นตามความ

เป็นจริง การแสดงกิริยาท ่าทางที่

สุภาพ นุ่มนวล ไม ่หยาบกระดา้ง ไม ่

ท าท ่าหยิง่ยโส การรู้จกัแสดงความ

เคารพผูใ้หญ่กวา่ การบอกความจริง

ดว้ยถอ้ยค าที่สุภาพ ไม ่หยาบคาย 

รู้จกัใชค้ าพูดที่เหมาะสม การมีจิตใจ

อ่อนโยน การมองโลกในแง่ดีจาก

การใชป้ัญญาไตร่ตรอง 

1. การรู้จกัใชป้ัญญาพิจารณา 
ตวัเองและผูอ้ื่นตามความเป็นจริง 
2. การแสดงกิริยาท ่าทาง 
ที่สุภาพ นุ่มนวล ไม ่หยาบ 
กระดา้ง ไม ่ท าท ่าหยิง่ยโส  
3. การรู้จกัแสดงความเคารพ 
ผูใ้หญ่กวา่ 
4. การบอกความจริงดว้ย 
ถอ้ยค าที่สุภาพ ไพเราะ น่าฟัง 
ไม ่หยาบคาย รู้จกัใชค้ าพูด 
ที่เหมาะสม 
5. การมีจิตใจอ่อนโยน 
6. การมองโลกในแง่ดีจากการใชป้ัญญา

ไตร่ตรอง 

1. รู้จักใช้ปัญ
ญ
าพิจารณ

าตัวเอง
และผูอ้ื่นตามความเป็นจริง 

2. แสดงกิริยาท ่าทางที่สุภาพ 
นุ่มนวล ไม ่หยาบกระดา้ง ไม ่ท าท ่า 
หยิง่ยโส 
3. รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 
4. บอกความจริงด้วยถ้อยค าที่

สุภาพ 
 ไพเราะ น่าฟัง ไม ่หยาบคาย 
รู้จกัใชค้ าพูดที่เหมาะสม 
5. มีจิตใจอ่อนโยน 
6. มองโลกในแง่ดีจากการใช้

ปัญญาไตร่ตรอง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (M
oral Role M

odel) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

2. ความไม่เห็นแก่
ตน (Altruism) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานใน
การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ช่วยเหลือท าประโยชน์ใหบุ้คคลอื่น 
หรือสังคมการช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลอื่น  การให้
ทรัพย ์หรือสิ่งของที่ตนมีอยู ่ การคิด
หรือช่วยเหลือแกป้ัญหาใหก้บัผูอ้ื่น
หรือสังคมส่วนรวม  การใหเ้วลา
ของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

1. การสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ช่วยเหลือท าประโยชน์ใหบุ้คคลอื่นหรือ
สังคม 
2. การช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ใหแ้ก่
บุคคลอื่น  
3. การใหท้รัพย ์หรือสิ่งของที่ตนมีอยู ่ 
4. การคิดหรือช่วยเหลือแกป้ัญหาใหก้บั
ผูอ้ื่นหรือสังคมส่วนรวม  
5. การใหเ้วลาของตนเพื่อ 
ช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ 
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

1. สละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ช่วยเหลือท าประโยชน์ใหบุ้คคล
อื่น หรือสังคม 
 2. ช่วยเหลือหรือท าประโยชน์
ใหแ้ก่บุคคลอื่น  
3. ใหท้รัพย ์หรือสิ่งของที่ตนมีอยู ่ 
4. คิดหรือช่วยเหลือแกป้ัญหา
ใหก้บัผูอ้ื่นหรือสังคมส่วนรวม  
5. ใหเ้วลาของตนเพื่อ 
ช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ 
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (M
oral Role M

odel) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

3. ความฉลาดทาง
อารมณ์ 
(Emotion 
Intelligence) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการตระหนกัถึง
ความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของ
ตนเองและผูอ้ื่นความสามารถ
จดัการควบคุมอารมณ์การสร้างแรง
บนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง  การแสดง
ความคิด และการกระท าของตนเอง
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  การมองโลก
ในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์
ดว้ยการด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ้ื่น
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

1. การตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด 
และอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น 
2. ความสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเอง  
4. การแสดงความคิดและการกระท าของ
ตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
5. การมองโลกในแง่ดี  
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 
การด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ้ื่น 
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

1. ตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด 
และอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น 
2. สามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 
3. สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง 
4. แสดงความคิดและการกระท า
ของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
5. มองโลกในแง่ดี  
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 
การด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ้ื่น 
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม (M
oral Role M

odel) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
4. การอุ ทิศตน 
(Commitment) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการประพฤติตนใน
การมีความมุ ่งมัน่มุ ่งเนน้ในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม  ยดึมัน่ใน
เป้าหมายการท างาน  มีการประพฤติ
ตนดีปฏิบตัิตามมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมสร้างศรัทธาเป็น
แบบอยา่งที่ดีในการท างาน   มีความ
กระตือรือร้น  มีความเพียรพยายาม
และมุ ่งมัน่ตั้ งใจในการท างาน   
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ มพูนศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน  การอุทิศอารมณ์ 
ความรู้สึก ความศรัทธาและ
สติปัญญา ใหก้บัองคก์รโดยไม ่หวงั
สิ่งตอบแทน 

1. มีความมุ ่งมัน่มุ ่งเนน้ในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม 
2. ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน 
3. มีการประพฤติตนดีปฏิบตัิตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
4. สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งที่ดีในการ
ท างาน 
5. มีความกระตือรือร้น  มีความเพียร
พยายามและมุ ่งมัน่ตั้ งใจในการท างาน  
6.  กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ มพูนศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน  
7. การอุทิศอารมณ์ ความรู้สึก 
ความศรัทธาและสติปัญญา ใหก้บั 
องคก์รโดยไม ่หวงัสิ่งตอบแทน 

1. มีความมุ ่งมัน่มุ ่งเนน้ในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม 
2. ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน 
3. มีการประพฤติตนดีปฏิบตัิตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
4. สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในการท างาน 
5. มีความกระตือรือร้น  มีความ
เพียรพยายามและมุ ่งมัน่ตั้ งใจใน
การท างาน  
6.  กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่ มพูนศกัยภาพใน
การปฏิบตัิงาน  
7. อุทิศอารมณ์ ความรู้สึก 
ความศรัทธาและสติปัญญา ใหก้บั 
องคก์รโดยไม ่หวงัสิ่งตอบแทน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก ความยุติธรรม (Justice) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
1. ความเที่ยงธรรม 
(Rectitude) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการปฏิบตัิตนดว้ยความ
เที่ยงตรง ท าหนา้ที่อยา่ง
ตรงไปตรงมา  สอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง การไม่ล าเอียงเพราะความ
พอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง 
การวางตวัและใจที่เป็นกลาง ไม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบตัิคือการบริการที่
ใหค้วามเสมอภาค 

1. การปฏิบตัิตนดว้ยความเที่ยงตรง ท า
หนา้ที่อยา่งรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง 
2. การไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ 
โกรธ เกลียด กลวั หลง 
3. การวางตวัและใจที่เป็นกลาง ไม่มีอคติ 
4. ไม่เลือกปฏิบตัิคือการบริการ 
ที่ใหค้วามเสมอภาค 

1. ปฏิบตัิตนดว้ยความเที่ยงตรง ท า
หนา้ที่อยา่งตรงไปตรงมาสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริง  
2. ไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรัก
ใคร่ โกรธ เกลียด กลวั หลง 
3. วางตวัและใจที่เป็นกลาง ไม่มี
อคติ 
4. ไม่เลือกปฏิบตัิคือการบริการ 
ที่ใหค้วามเสมอภาค 

 
 

 
 

2. ความชอบด้วย
เหตุผล (Fairness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการมองหรือตดัสินสิ่ง
ต่างๆ โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอา
อคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้
มาร่วมตดัสินใจ การพิจารณาหา
เหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้ นคือ ตอ้งมี
ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น 

1. การมองหรือตดัสินสิ่งต่างๆโดยมี
เหตุผลอยา่งเดียวไม่เอาอคติหรือ
ความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 
2. การพิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้ น
คือ ตอ้งมีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ชดัเจนและ
ครบถว้น  

1. มองหรือตดัสินสิ่งต่างๆ โดยมี
เหตุผลอยา่งเดียวไม่เอาอคติหรือ
ความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วม
ตดัสินใจ 
2. พิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์
นั้ นคือ ตอ้งมีขอ้มูลที่ถูกตอ้งชดัเจน
และครบถว้น 

 
 

 
 



211 

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลัก ความยุติธรรม (Justice) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

 
การมีความเขา้ใจผูอ้ื่น รู้จกัเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา การท าความเขา้ใจความ
แตกต่างระหว ่างบุคคล มีการตดัสิน
ปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความ
ยตุิธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

3. การมีความเขา้ใจผูอ้ื่น รู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา การท าความเขา้ใจความแตกต่าง
ระหว ่างบุคคล 
4. มีการตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง 
ดว้ยความยตุิธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

3. ความเขา้ใจผูอ้ื่น รู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา การท าความเขา้ใจความ
แตกต่างระหว ่างบุคคล 
4. ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง 
ดว้ยความยตุิธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

 
 

 
 

3. ความถูกต้อง 
(Rightness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง
การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ
ในขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง 
การไม่เห็นผดิเป็นชอบพิจารณาเป็น
พื้ นฐานของความถูกตอ้ง ไม่ปล่อย
ใหส้ิ่งที่ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องนี้
น าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบ การไม่เอา
เปรียบผูท้ี่อ่อนแอกว ่าหรือผูท้ี่โง่เขลา
กว ่าการไม่มุ่งประโยชน์ใน
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้ น
ใหก้บัตนเอง 

1. การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบใน
ขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้ง 
2. การไม่เห็นผดิเป็นชอบพิจารณาเป็น
พื้ นฐานของความถูกตอ้ง   
3. ไม่ปล่อยใหส้ิ่งที่ผดิพลาดหรือ
ขอ้บกพร่องนี้น าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบ 
4. การไม่เอาเปรียบผูท้ี่อ่อนแอกว ่าหรือผู้
ที่โง่เขลากว ่า 
5. การไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ 
ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้ น 
ใหก้บัตนเอง 

1. พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ
ในขอ้เทจ็จริงของทุกกลุ่มที่
เกี่ยวขอ้ง 
2. ไม่เห็นผดิเป็นชอบพจิารณาเป็น
พื้ นฐานของความถูกตอ้ง 
3.  ไม่ปล่อยใหส้ิ่งที่ผดิพลาดหรือ
ขอ้บกพร่องนี้น าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรียบ 
4. ไม่เอาเปรียบผูท้ี่อ่อนแอกว ่าหรือ
ผูท้ี่โง่เขลากว ่า 
5. ไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ 
ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้ น 
ใหก้บัตนเอง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั ความซื่อสัตย์ (Honesty) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. การเปิดเผย
ความจริง 
(Truthfulness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการบอกความจริง
ทั้ งหมดกบัผูอ้ื่นอยา่งตรงไปตรงมา 
การน าขอ้มูลมาใชอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา การเปิดเผยขอ้มูล
ใหก้บัสมาชิกในองคก์รโดยไม ่
ปิดบงั  การปฏิบตัิงานไดด้ว้ยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ การ
ใหค้วามมัน่ใจกบัคนในองคก์รใน
การน าขอ้มูลไปใช ้

1. การบอกความจริงทั้ งหมดกบัผูอ้ื่น
อยา่งตรงไปตรงมา  
2. มีการน าขอ้มูลมาใชอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา 
3. มีการเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสมาชิกใน
องคก์รโดยไม ่ปิดบงั 
4. ปฏิบตัิงานไดด้ว้ยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
5. การใหค้วามมัน่ใจกบัคนใน 
องคก์รในการน าขอ้มูลไปใช้ 

1. บอกความจริงทั้ งหมดกบัผูอ้ื่น
อยา่งตรงไปตรงมา  
2. น าขอ้มูลมาใชอ้ยา่งรงไปตรงมา  
3. เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสมาชิกใน
องคก์รโดยไม ่ปิดบงั 
4. ปฏิบตัิงานดว้ยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
5. ใหค้วามมัน่ใจกบัคนใน 
องคก์รในการน าขอ้มูลไปใช้ 

 
 

 
 

2. การรักษาสัญญา 
(Promise 
Keeping) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดดงออกถึงการคงไวห้รือปฏิบตัิ
ตามซึ่งขอ้ตกลงของบุคคลสองฝ่าย
ขึ้นไปโดยการไม ่โกหก ไม ่ 

1.การคงไวห้รือปฏิบตัิตามซึ่งขอ้ตกลง
ของบุคคลสองฝ่ายขึ้นไป โดยการไม ่
โกหก ไม ่หลอกลวง 
2. การรักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่
วาจาวา่จะท างานสิ่งใดก ็ตอ้งท าใหส้ าเร็จ  

1.คงไวห้รือปฏิบตัิตามซึ่งขอ้ตกลง
ของบุคคลสองฝ่ายขึ้นไป โดยการ
ไม ่โกหก ไม ่หลอกลวง 
2. รักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา 
ลัน่วาจาวา่จะท างานสิ่งใดก ็ตอ้งท า 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั ความซื่อสัตย์ (Honesty) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

 
อยา่งดี การปฏิบตัิหนา้ที่การงาน
ของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ
หลอกลวง การรักษาค าพูดหรือ
ค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาวา่จะท างาน
สิ่งใดก ็ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็น 

3. การปฏิบตัิหนา้ที่การงานของ 
ตนเองดว้ยความรับผดิชอบเป็นอยา่งดี 

3. ปฏิบตัิหนา้ที่การงานของ 
ตนเองดว้ยความรับผดิชอบให้

ส าเร็จเป็นอยา่งดี 

 
 

 
 

3. การเคารพผู้อื่น 
(Respect for the 
Individual) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการแสดงออกอยา่ง
สุภาพ การเป็นมิตรต่อผูอ้ื่น การ
ไม ่ใหร้้ายผูอ้ื่น และการกลา้ที่จะรับ
ความจริง 

1. การแสดงออกอยา่งสุภาพ 
2. การเป็นมิตรต่อผูอ้ื่น 
3. การไม ่ใหร้้ายผูอ้ื่น 
4. การกลา้ที่จะรับความจริง 

1. แสดงออกอยา่งสุภาพ 
2. เป็นมิตรต่อผูอ้ื่น 
3. ไม ่ใหร้้ายผูอ้ื่น 
4. กลา้ที่จะรับความจริง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั ความเมตตา (Kindness) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. ความปรารถนา
ดี (Goodwill) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการมีความรัก ความ
ปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการ
ช่วยเหลือใหทุ้กคน การแสดงความ
ยนิดีเมื่อผูอ้ื่นไดร้ับความส าเร็จ 
หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขส์ุข
ของผูท้ี่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
เสมอภาค ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน 
และหา้มปรามใหผู้อ้ื่นท าดีละเวน้
จากความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดย
ปราศจากอคติ 

1. การมีความรัก ความปรารถนาดี 
มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคน 
2. การแสดงความยนิดีเมื่อผูอ้ื่นไดร้ับ
ความส าเร็จ 
3. หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขส์ุขของ
ผูท้ี่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเสมอ
ภาค 
4. ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน 
5. หา้มปราม ใหผู้อ้ื่นท าดีละเวน้จาก 
ความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดย 
ปราศจากอคติ 

1. มีความรัก ความปรารถนาดี 
มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคน 
2. แสดงความยนิดีเมื่อผูอ้ื่นไดร้ับ
ความส าเร็จ 
3. หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขส์ุข
ของผูท้ี่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
ความเสมอภาค 
4. ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน  
5. หา้มปราม ใหผู้อ้ื่นท าดีละเวน้

จาก 
ความชัว่ ใหค้วามรู้แนะน าโดย 
ปราศจากอคติ 

 
 

 
 

2. ความห่วงใย
ผู้อื่น (Caring for 
Others) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึง ความจริงใจในการ
แสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ้ื่น  

1. ความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการ
ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
2. ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ้ื่น 
3. การใชค้ าพูดท ่าทางที่แสดงถึงความ  

1. มีความจริงใจในการแสดงออก
ดว้ยการช่วยเหลือผูอ้ื่น 
2. ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ้ื่น 
3. ใชค้ าพูดท ่าทางที่แสดงถึงความ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั ความเมตตา (Kindness) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

 
ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ้ื่น  การใชค้ าพูด
ท ่าทางที่แสดงถึงความปรารถนาดี
อยา่งจริงใจจนท าให้รับรู้ถึงความ
ไวว้างใจ  มีความเตม็ใจและ
แสดงออกถึงความรู้สึกที่แทจ้ริง
ของตนที่จะใหม้ีการช่วยเหลือคน 
และรู้จกับุคคลและวธิีการที่จะให้
การช่วยเหลือเพื่อสร้างก  าลงัใจ 

ปรารถนาดีอยา่งจริงใจจนท าใหร้ับรู้ถึง
ความไวว้างใจ 
4. มีความเตม็ใจและแสดงออกถึง
ความรู้สึกที่แทจ้ริงของตนที่จะใหม้ีการ
ช่วยเหลือคน 
5. รู้จกับุคคลและวธิีการที่จะใหก้าร 
ช่วยเหลือเพื่อสร้างก  าลงัใจ 

ปรารถนาดีอยา่งจริงใจจนท าให้
รับรู้ถึงความไวว้างใจ 
4. มีความเตม็ใจและแสดงออกถึง
ความรู้สึกที่แทจ้ริงของตนที่จะให้
มีการช่วยเหลือคน  
5. รู้จกับุคคลและวธิีการที่จะให้

การช่วยเหลือเพื่อสร้างก  าลงัใจ 

 
 

 
 

3. ความเอือ้เฟื้อ 
เผื่อแผ่ 
(Generousness) 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ย
ความตั้ งใจจริงโดยไม ่มุ ่งหวงัสิ่ง
ตอบแทน  การแบ ่งปันสิ่งต่างๆ
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น ความมีน ้ าใจยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ื่น การแนะน า 

1. การช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยความตั้ งใจจริง
โดยไม ่มุ ่งหวงัสิ่งตอบแทน  
2. การแบ ่งปันสิ่งต่างๆใหแ้ก่ผูอ้ื่น   
3. ความมีน ้ าใจการแบ ่งปันสิ่งต่างๆ
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น  
4. การแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดย
ไม ่หวงแหน 

1. ช่วยเหลือผูอ้ื่นดว้ยความตั้ งใจ
จริงโดยไม ่มุ ่งหวงัสิ่งตอบแทน 
2. แบ ่งปันสิ่งต่างๆใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
3. มีน ้ าใจการแบ ่งปันสิ่งต่างๆ
ใหแ้ก่ผูอ้ื่น  
4. แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์
โดยไม ่หวงแหน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั ความเมตตา (Kindness) นิยามองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 
ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
 

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม ่หวง
แหน และการเสียสละสุขและ
ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 

5. การเสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อส่วนรวม 

5. เสียสละสุขและผลประโยชน์
ส่วนตน เพื่อส่วนรวม 

 
 

 
 

4. ความเห็นอก
เห็นใจ (Empathy) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการรับรู้เขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของ
ผูอ้ื่น  การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การคาดเดาในสิ่งที่ผูอ้ื่นก  าลงัรู้สึก
จากการสังเกตจากภาษาพูดและ
ภาษาท ่าทางและการตอบสนองได้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยใช้
ภาษาท ่าทาง และภาษาพูด บ ่งบอก
ถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ื่น 

1. การรับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูอ้ื่น 
2. การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
3. การคาดเดาในสิ่งที่ผูอ้ื่นก  าลงัรู้สึกจาก
การสังเกตจากภาษาพูดและภาษาท ่าทาง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. การตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ การกระท าของผูอ้ื่น 
โดยใชภ้าษาท ่าทาง และภาษาพูด 
บ ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ื่น 

1. รับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความ
ตอ้งการของผูอ้ื่น 
2. รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
3. คาดเดาในสิ่งที่ผูอ้ื่นก  าลงัรู้สึก
จากการสังเกตจากภาษาพูดและ
ภาษาท ่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ การกระท าของผูอ้ื่น 
โดยใชภ้าษาท ่าทาง และภาษาพูด 
บ ่งบอกถึงความเขา้ใจ 
และเห็นใจผูอ้ื่น 
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ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 

และรูปแบบของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 
 
เรียน  ............................................................... 

 กระผม นายสุทธิพงษ์ ทะกอง นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5730440512017 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วทิยาเขตอีสาน ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิง
คุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ คือ พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. 

 วตัถุประสงคด์งัน้ี 1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ และ 3) 
ตรวจสอบค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 

 เพื่อให้ความถูกตอ้งของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัของแต่ละ “ขอ้ค าถาม” จึงใคร่ขอความกรุณาท่านให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขส านวนภาษาของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้  
 ขอความกรุณาใหท้่านส่งแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษากลบัมา
ยงัผูว้จิยัตามท่ีอยูด่า้นหลงัตรวจสอบความสอดคลอ้ง หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นาย
สุทธิพงษ์ ทะกอง โทร. 089-9424471 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่งท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
ของส านวนภาษาและใหค้  าแนะน าในคร้ังน้ี 

 
นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 

ผูว้จิยั 
ค าช้ีแจง 

โปรดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาของแต่ละข้อค าถาม และให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงส านวนภาษาตามแบบฟอร์มต่อไปน้ี 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มกีาร
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

1 ใชปั้ญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้น 
ตามความเป็นจริง 

 รู้จกัใชปั้ญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้น 
ตามความเป็นจริง 

2 แสดงกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล 
ไม่หยาบกระดา้งไม่ท าท่าหยิ่งยโส 

 แสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพนุ่มนวล 
ไม่หยาบกระดา้งไม่ท าท่าหยิ่งยโส 

3 รู้จกัแสดงความเคารพนบัถือผูใ้หญ่กวา่  รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่ 
4 บอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ  

น่าฟัง ไม่หยาบคาย  รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม  
  

5 มีจิตใจอ่อนโยน   
6 มองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง   
7 เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือช่วยเหลือท า

ประโยชนใ์หบุ้คคลอ่ืน หรือสงัคม 
 สละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือช่วยเหลือ

ท าประโยชนใ์หบุ้คคลอ่ืน หรือสงัคม 
8 ช่วยเหลือหรือท าประโยชนใ์หแ้ก่บุคคลอ่ืน   
9 คิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผูอ่ื้นหรือ

สงัคมส่วนรวม 
  

10 ให้ เว ล าข อ งตน เพ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อห รื อท า
ประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้น 

  

11 ตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ 
ของตนเองและผูอ่ื้น 

  

12 จดัการควบคุมอารมณ์  สามารถจดัการควบคุมอารมณ์ 
13 มีการสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง  สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง 
14 แสดงความคิดและการกระท าของตนเอง 

ไดอ้ยา่งสมดุล 
 แสดงความคิดและการกระท าของ 

ตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
15 มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ดว้ย 

การด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์
และ มีความสุข 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มกีาร
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

16 มุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม 

 มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ือง 
ของคุณธรรมจริยธรรม 

17 ยึดมัน่ในเป้าหมายการท างาน   
18 ประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐาน 

คุณธรรมและจริยธรรม 
 มีการประพฤติตนดีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน 
คุณธรรมและจริยธรรม 

19 เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน  สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ในการท างาน 

20 มีความกระตือรือร้น  มีความเพียรพยายาม 
และมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 

  

21 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

  

22 ปฏิบัติตนด้วยความเท่ียงตรง ท าหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา  สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

  

23 ไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ 
เกลียด กลวั หลง 

  

24 มีการวางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ  วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ 
25 ไม่เลือกปฏิบติั บริการท่ีใหค้วามเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบติัคือการบริการท่ีใหค้วาม

เสมอภาค 
26 มองหรือตัดสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอย่าง

เดียวไม่เอาอคติหรือความชอบส่วนตัวเข้า
มาร่วมตดัสินใจ 

  

27 พิจารณาหาเหตุผลอย่างบริบูรณ์นั้นคือ  ตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 

  

28 เข้าใจผู ้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การท า
ความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 มีความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา การท าความเขา้ใจความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

29 มีการตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ย 
ความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 

 ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมาง 
ดว้ยความยติุธรรมอยา่งมีเหตุมีผล 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มกีาร
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

30 พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในขอ้เท็จจริง
ของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

31 ไม่เห็นผิดเป็นชอบพิจารณาเป็นพ้ืนฐานของ
ความถูกตอ้ง 

  

32 ไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้ดอ้ยกวา่   
33 ไม่มุ่งประโยชนใ์นขอ้ผิดพลาดหรือขอ้

ไดเ้ปรียบนั้นใหก้บัตนเอง 
  

34 บอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

  

35 น าขอ้มูลมาใชอ้ยา่งรงไปตรงมา   
36 มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสมาชิกในองค์กร

โดยไม่ปิดบงั 
 เปิดเผยข้อมูลให้กับสมาชิกในองค์กร

โดยไม่ปิดบงั 
37 ป ฏิ บั ติ งาน ด้ ว ยความ โป ร่งใสส ามารถ

ตรวจสอบได ้
  

38 ใหค้วามมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน า
ขอ้มูลไปใช ้

  

39 คงไวห้รือปฏิบัติตามซ่ึงข้อตกลงของบุคคล
สองฝ่ายข้ึนไป โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง   

 การคงไวห้รือปฏิบัติตามซ่ึงข้อตกลง
ของบุคคลสองฝ่ายข้ึนไป โดยการไม่
โกหก ไม่หลอกลวง 

40 รักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลั่นวาจาว่าจะ
ท างานส่ิงใดกต็อ้งท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี 

  

41 ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความ 
รับผิดชอบ 

  

42 แสดงออกอยา่งสุภาพ  แสดงออกอยา่งสุภาพ 
43 เป็นมิตรต่อผูอ่ื้น  เป็นมิตรต่อผูอ่ื้น 
44 ไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น  ไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น 
45 กลา้ท่ีจะรับความจริง   
46 รัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือ

ใหทุ้กคน 
 มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี

ตอ้งการ 
47 แสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ   
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ข้อที่ ข้อค าถาม 
ไม่มกีาร
แก้ไข 

การปรับปรุงแก้ไข 

48 หมัน่สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของผูท่ี้อยู่ใต้
บงัคบับญัชาดว้ยความเสมอภาค 

  

49 ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน   
50 หา้มปราม ใหผู้อ่ื้นท าไม่ดี ละเวน้จากความชัว่  

ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ 
  

51 จริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น  มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

52 ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้น 
53 ใช้ค าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดี

อยา่งจริงใจจนท าใหรั้บรู้ถึงความไวว้างใจ 
  

54 เต็มใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของตนท่ีจะใหมี้การช่วยเหลือคน 

 มี ค ว าม เต็ ม ใจ แ ล ะ แส ด งอ อก ถึ ง
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนท่ีจะให้มีการ
ช่วยเหลือคน 

55 ช่วยเหลือผู ้อ่ืนด้วยความตั้ งใจจริงโดยไม่
มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน 

  

56 การมีน ้าใจการแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น  มีน ้าใจการแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น  
57 แนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชนโ์ดยไม่หวงแหน   
58 เสียสละความสุขและผลประโยชนส่์วนตน  เสียสละความสุขและผลประโยชน์ส่วน

ตน เพ่ือส่วนรวม 
59 รับรู้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของ

ผูอ่ื้น 
  

60 เอาใจเขามาใส่ใจเรา  รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
61 คาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการสังเกต

จากภาษาพูดและภาษาท่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  

62 มี ก า ร ต อ บ ส น อ งไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ การกระท าของผู ้อ่ืนโดยใช้
ภาษาท่าทาง และภาษาพูดบ่งบอกถึงความ
เขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

 ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ การกระท าของผูอ่ื้น 
โดยใชภ้าษา ท่าทาง และภาษาพูด 
บ่งบอกถึงความเขา้ใจและเห็นใจ 
ผูอ่ื้น 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบั 

ตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏบิัติการ 
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบั 
ตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 0 1 4 0.80 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 0 1 4 0.80 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 0 1 4 0.80 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 0 1 4 0.80 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 0 1 4 0.80 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 0 1 1 1 1 4 0.80 
30 1 1 1 0 1 4 0.80 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 0 1 4 0.80 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 0 4 0.80 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 
41 1 1 1 1 1 5 1.00 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 1 1 1 1 0 4 0.80 
47 1 1 1 1 1 5 1.00 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 
50 1 1 1 1 1 5 1.00 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

52 1 1 1 1 1 5 1.00 
53 1 1 1 0 1 4 0.80 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 
55 1 1 1 1 1 5 1.00 
56 1 1 1 1 0 4 0.80 
57 1 1 1 1 1 5 1.00 
58 1 1 1 1 1 5 1.00 
59 1 1 1 1 0 4 0.80 
60 1 1 1 1 1 5 1.00 
61 1 1 1 1 1 5 1.00 
62 1 1 1 0 1 4 0.80 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

และหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 
1. รศ.ดร.วเิชียร ชิวพิมาย  อาจารยป์ระจ า ประธานสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
    วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 
2. รศ.ดร.วลัภา อารีรัตน์  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยั  
    ขอนแก่น 
3. ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุัรัส อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการวดัและประเมินผล มหาวทิยาลยั 
    ขอนแก่น 
4. ดร.กุหลาบ ปุริสาร  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
    รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 
5. ดร.นิกญัชลา ลน้เหลือ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามในการวจิยั 
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เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
 ด้วยข้าพเจ้า นายสุทธิพงษ์ ทะกอง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสานก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ีภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้น
พืน้ฐำน: โมเดลควำมสัมพนัธ์เชิงโครงสร้ำง” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ พระครู
สุธีจริยวฒัน์, ดร. ซ่ึงการท าวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งได้รับขอ้มูลจากท่าน จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 

ค ำช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุก

ขอ้ตามความเป็นจริง โดยผูว้ิจยัขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซ่ึงจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษาและตวัท่านเอง 

 ขอความกรุณาให้ท่ านส่งแบบสอบถามกลับมาย ังผู ้วิจ ัยตามท่ีอยู่ด้านหลังของ
แบบสอบถามภายใน 1-2 สัปดาห์หลงัจากได้รับแบบสอบถาม หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณา
ติดต่อ นำยสุทธิพงษ์ ทะกอง  โทร. 089-9424471 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

สุทธิพงษ์ ทะกอง 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจัิย 
เร่ือง ตัวบ่งช้ีภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน: 

โมเดลควำมสัมพนัธ์เชิงโครงสร้ำง 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน �หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  � 1.ชาย  � 2.หญิง 
2. อำยุ 

�1. ไม่เกิน 30 ปี 

�2. 31-40 ปี 

� 3. 41-50 ปี 

� 4. 51-60 ปี 
3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

� 1. ปริญญาตรีและประกาศนียบตัรวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

� 2. ปริญญาโท 

� 3. ปริญญาเอก 
4. ประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

� 1.ไม่เกิน 5 ปี 

� 2. 6-10 ปี 

� 3. 11-15 ปี 

� 4. 16-20 ปี 

� 5. 21 ปี ข้ึนไป 
5. ขนำดโรงเรียน 

� 1. เล็ก (จ านวนนกัเรียน 1-120 คน ลงมา) 

� 2. กลาง (จ านวนนกัเรียน 121-600 คน) 

� 3. ใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 601-1,500 คน) 

� 4. ใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียน 1,500 คน ข้ึนไป) 
6. ประเภทกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

� 1. ระดบัประถมศึกษา 

� 2. ระดบัมธัยมศึกษา 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมการแสดงออก 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                     มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลกัที ่1 กำรเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรม (Moral Role Model) 
                                  องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.1 ควำมนอบน้อม (Humility) 
1 รู้จกัใชปั้ญญาพิจารณาตวัเองและผูอ่ื้นตามความเป็นจริง      
2 แสดงกิริยาท่าทางท่ีสุภาพนุ่มนวล ไม่หยาบกระดา้ง 

ไม่ท าท่าหยิง่ยโส 
     

3 รู้จกัแสดงความเคารพผูใ้หญ่กวา่      

4 บอกความจริงดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง 
ไม่หยาบคาย รู้จกัใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม 

     

5 มีจิตใจอ่อนโยน      

6 มองโลกในแง่ดีจากการใชปั้ญญาไตร่ตรอง      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.2 ควำมไม่เห็นแก่ตน (Altruism) 

7 สละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยเหลือท าประโยชน์
ใหบุ้คคลอ่ืน หรือสังคม 

     

8 ช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน      
9 คิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหาใหก้บัผูอ่ื้นหรือสังคม

ส่วนรวม 
     

10 ใหเ้วลาของตนเพื่อช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ 
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.3 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotion Intelligence) 

11 ตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ 
ของตนเองและผูอ่ื้น 

     

12 สามารถจดัการควบคุมอารมณ์      
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                      มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

13 สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ตนเอง      

14 แสดงความคิดและการกระท าของตนเอง 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

     

15 มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 
การด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละ 
มีความสุข 

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.4 การอุทิศตน (Commitment) 

16 มีความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม      

17 ยดึมัน่ในเป้าหมายการท างาน      

18 มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐาน 
คุณธรรมและจริยธรรม 

     

19 สร้างศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน      

20 มีความกระตือรือร้น มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ 
ตั้งใจในการท างาน 

     

21 กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูน 
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมการแสดงออก 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                      มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลกัที ่2 ควำมยุติธรรม (Justice) 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.1 ความเท่ียงธรรม (Rectitude) 
22 ปฏิบติัตนดว้ยความเท่ียงตรง ท าหนา้ท่ีอยา่ง

ตรงไปตรงมา สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
     

23 ไม่ล าเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ โกรธ เกลียด กลวั 
หลง 

     

24 วางตวัและใจท่ีเป็นกลาง ไม่มีอคติ      

25 ไม่เลือกปฏิบติัคือการบริการท่ีใหค้วามเสมอภาค      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.2 ความชอบดว้ยเหตุผล (Fairness) 

26 มองหรือตดัสินส่ิงต่างๆ โดยมีเหตุผลอยา่งเดียวไม่เอา
อคติหรือความชอบส่วนตวัเขา้มาร่วมตดัสินใจ 

     

27 พิจารณาหาเหตุผลอยา่งบริบูรณ์นั้นคือ ตอ้งมีขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้น 

     

28 ความเขา้ใจผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การท าความ
เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     

29 ตดัสินปัญหาขอ้บาดหมางดว้ยความยติุธรรม 
อยา่งมีเหตุมีผล 

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.3 ความถูกตอ้ง (Rightness) 
30 พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบในขอ้เทจ็จริงของทุก

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 
     

31 ไม่เห็นผดิเป็นชอบพิจารณาเป็นพื้นฐานของความ
ถูกตอ้ง 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมการแสดงออก 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                      มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

32 ไม่เอาเปรียบผูท่ี้อ่อนแอกวา่หรือผูท่ี้ดอ้ยกวา่      
33 ไม่มุ่งประโยชน์ในขอ้ผดิพลาดหรือขอ้ไดเ้ปรียบนั้น 

ใหก้บัตนเอง 
     

องค์ประกอบหลกัที ่3 ควำมซ่ือสัตย์ (Honesty) 
                องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.1 การเปิดเผยความจริง (Truthfulness) 

34 บอกความจริงทั้งหมดกบัผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมา      

35 น าขอ้มูลมาใชอ้ยา่งรงไปตรงมา      

36 เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสมาชิกในองคก์รโดยไม่ปิดบงั      

37 ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้      

38 ใหค้วามมัน่ใจกบัคนในองคก์รในการน าขอ้มูลไปใช ้      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.2 การรักษาสัญญา (Promise Keeping) 

39 การคงไวห้รือปฏิบติัตามซ่ึงขอ้ตกลงของบุคคลสอง
ฝ่ายข้ึนไป โดยการไม่โกหก ไม่หลอกลวง 

     

40 รักษาค าพูดหรือค ามัน่สัญญา ลัน่วาจาวา่จะท างานส่ิง
ใดก็ตอ้งท าใหส้ าเร็จเป็นอยา่งดี 

     

41 ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนเองดว้ยความรับผดิชอบ      
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมการแสดงออก 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                      มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.3  การเคารพผูอ่ื้น (Respect for the Individual) 
42 แสดงออกอยา่งสุภาพ      

43 เป็นมิตรต่อผูอ่ื้น      

44 ไม่ใหร้้ายผูอ่ื้น      

45 กลา้ท่ีจะรับความจริง      

องคป์ระกอบหลกัท่ี 4 ควำมเมตตำ (Kindness) 
                 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.1 ความปรารถนาดี (Goodwill) 

46 มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีตอ้งการช่วยเหลือ
ใหทุ้กคน 

     

47 แสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความส าเร็จ      
48 หมัน่สอดส่องดูแลความทุกขสุ์ขของผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชาดว้ยความเสมอภาค 
     

49 ช่วยเหลือแนะน าตกัเตือน      
50 หา้มปราม ใหผู้อ่ื้นท าไม่ดี ละเวน้จากความชัว่  

ใหค้วามรู้แนะน าโดยปราศจากอคติ 
     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.2  ความห่วงใยผูอ่ื้น (Caring for Others) 
51 มีความจริงใจในการแสดงออกดว้ยการช่วยเหลือผูอ่ื้น      
52 ใหค้วามใส่ใจกบัผูอ่ื้น      
53 ใชค้  าพูดท่าทางท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ

จนท าใหรั้บรู้ถึงความไวว้างใจ 
     

54 มีความเตม็ใจและแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของ
ตนท่ีจะใหมี้การช่วยเหลือคน 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมภำวะผู้น ำเชิงคุณธรรมส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
ค ำช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = นอ้ย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

 
ขอ้ 

 
พฤติกรรมการแสดงออก 

ระดบัพฤติกรรม 
นอ้ยท่ีสุด                      มากท่ีสุด 
1 2 3 4 5 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.3  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่(Generousness) 
55 ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความตั้งใจจริงโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบ

แทน 
     

56 มีน ้าใจการแบ่งปันส่ิงต่างๆใหแ้ก่ผูอ่ื้น       

57 แนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน      

58 เสียสละสุขและผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่วนรวม      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.4  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
59 รับรู้เขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น       

60 รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา      

61 คาดเดาในส่ิงท่ีผูอ่ื้นก าลงัรู้สึกจากการสังเกตจากภาษา
พูดและภาษาท่าทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

62 ตอบสนองไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ การกระท า 
ของผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาท่าทาง และภาษาพูดบ่งบอก 
ถึงความเขา้ใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

     

 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่ำงยิง่ทีไ่ด้ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลถึงต้นสังกดั 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลถึงสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการตรวจสอบการพฒันาตัวบ่งช้ี 

ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  7:06 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in 

the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF1\CFA1.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF1\DATA1.psf' 

 Latent Variables  MOR1 MOR2 MOR3 MOR4 

 Relationships 

 M1 = MOR1 

 M2 = MOR1 

 M3 = MOR1 

 M4 = MOR1 

 M5 = MOR1 

 M6 = MOR1 

 M7 = MOR2 

 M8 = MOR2 

 M9 = MOR2 

 M10 = MOR2 

 M11 = MOR3 

 M12 = MOR3 

 M13 = MOR3 

 M14 = MOR3 

 M15 = MOR3 

 M16 = MOR4 

 M17 = MOR4 

 M18 = MOR4 

 M19 = MOR4 

 M20 = MOR4 

 M21 = MOR4 

LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

                                                                                

 

         Covariance Matrix        
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                  M1         M2         M3         M4         M5         

M6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

       M1       0.27 

       M2       0.09       0.27 

       M3       0.08       0.10       0.20 

       M4       0.05       0.06       0.05       0.26 

       M5       0.10       0.11       0.12       0.14       0.33 

       M6       0.06       0.07       0.05       0.08       0.13       

0.29 

       M7       0.02       0.03       0.08       0.03       0.07       

0.09 

       M8       0.10       0.04       0.06       0.14       0.15       

0.08 

       M9       0.06       0.02       0.02       0.09       0.09       

0.06 

      M10       0.03      -0.01       0.04       0.08       0.11       

0.09 

      M11       0.08       0.01       0.07       0.06       0.06       

0.06 

      M12       0.03       0.00      -0.03       0.08       0.06       

0.10 

      M13       0.10       0.04       0.04       0.11       0.15       

0.02 

      M14       0.11       0.03       0.07       0.10       0.21       

0.12 

      M15       0.08       0.03       0.05       0.01       0.05       

0.09 

      M16       0.05       0.09       0.01       0.11       0.10       

0.12 

      M17       0.11       0.08       0.06       0.05       0.08       

0.07 

      M18       0.08       0.09       0.08       0.08       0.15       

0.08 

      M19       0.02       0.01       0.05       0.06       0.08       

0.00 

      M20       0.12       0.04       0.06       0.07       0.11       

0.05 

      M21       0.04       0.03      -0.02       0.09       0.03      

-0.01 

 

         Covariance Matrix        

 

                  M7         M8         M9        M10        M11        

M12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

       M7       0.31 

       M8       0.17       0.37 

       M9       0.11       0.16       0.24 

      M10       0.14       0.13       0.16       0.36 

      M11       0.06       0.05       0.08       0.13       0.27 

      M12       0.03       0.04       0.02       0.05       0.06       

0.37 
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      M13       0.02       0.09       0.09       0.09       0.03       

0.06 

      M14       0.03       0.13       0.06       0.14       0.08       

0.11 

      M15       0.09       0.08       0.06       0.08       0.06       

0.08 

      M16       0.04       0.10       0.10       0.05       0.04       

0.10 

      M17       0.07       0.10       0.10       0.11       0.05      

-0.02 

      M18       0.02       0.07       0.11       0.08       0.10       

0.04 

      M19       0.06       0.13       0.07       0.05       0.08       

0.05 

      M20       0.12       0.18       0.10       0.13       0.07       

0.01 

      M21       0.02       0.11       0.12       0.08       0.02       

0.07 

 

         Covariance Matrix        

 

                 M13        M14        M15        M16        M17        

M18    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      M13       0.33 

      M14       0.18       0.36 

      M15       0.08       0.11       0.27 

      M16       0.05       0.08       0.07       0.27 

      M17       0.08       0.12       0.03       0.09       0.27 

      M18       0.03       0.12       0.01       0.12       0.14       

0.26 

      M19       0.07       0.09       0.07       0.07       0.03       

0.09 

      M20       0.09       0.12       0.09       0.11       0.12       

0.11 

      M21       0.11       0.07       0.05       0.14       0.08       

0.06 

 

         Covariance Matrix        

 

                 M19        M20        M21    

            --------   --------   -------- 

      M19       0.31 

      M20       0.11       0.28 

      M21       0.12       0.13       0.28 

 

                                                                               

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    

            --------   --------   --------   -------- 

       M1       0.25        - -        - -        - - 
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              (0.03) 

                8.15 

  

       M2       0.23        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               10.10 

  

       M3       0.26        - -        - -        - - 

              (0.04) 

                5.99 

  

       M4       0.31        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               12.48 

  

       M5       0.46        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               17.59 

  

       M6       0.28        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               12.53 

  

       M7        - -       0.27        - -        - - 

                         (0.03) 

                           8.09 

  

       M8        - -       0.43        - -        - - 

                         (0.05) 

                           8.85 

  

       M9        - -       0.36        - -        - - 

                         (0.02) 

                          16.20 

  

      M10        - -       0.44        - -        - - 

                         (0.03) 

                          15.60 

  

      M11        - -        - -       0.30        - - 

                                    (0.03) 

                                      8.51 

  

      M12        - -        - -       0.19        - - 

                                    (0.03) 

                                      7.41 

  

      M13        - -        - -       0.34        - - 

                                    (0.03) 

                                     10.74 

  

      M14        - -        - -       0.48        - - 

                                    (0.03) 

                                     13.96 
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      M15        - -        - -       0.23        - - 

                                    (0.02) 

                                      9.62 

  

      M16        - -        - -        - -       0.30 

                                               (0.03) 

                                                10.81 

  

      M17        - -        - -        - -       0.35 

                                               (0.03) 

                                                12.80 

  

      M18        - -        - -        - -       0.37 

                                               (0.03) 

                                                14.27 

  

      M19        - -        - -        - -       0.26 

                                               (0.02) 

                                                10.76 

  

      M20        - -        - -        - -       0.34 

                                               (0.03) 

                                                12.48 

  

      M21        - -        - -        - -       0.22 

                                               (0.03) 

                                                 7.13 

  

 

         PHI          

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       1.00 

  

     MOR2       0.57       1.00 

              (0.04) 

               13.25 

  

     MOR3       0.61       0.63       1.00 

              (0.07)     (0.05) 

                9.30      11.67 

  

     MOR4       0.74       0.79       0.70       1.00 

              (0.05)     (0.06)     (0.05) 

               15.49      12.78      12.88 

  

 

         THETA-DELTA  

 

                  M1         M2         M3         M4         M5         

M6    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

       M1       0.21 

              (0.02) 

               12.41 

  

       M2       0.03       0.22 

              (0.01)     (0.01) 

                3.10      16.42 

  

       M3       0.02       0.04       0.13 

              (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                1.28       3.08       6.14 

  

       M4      -0.03        - -      -0.03       0.17 

              (0.01)                (0.01)     (0.01) 

               -2.53                 -2.52      12.51 

  

       M5      -0.02        - -       0.00       0.00       0.12 

              (0.01)                (0.02)     (0.01)     (0.02) 

               -1.15                  0.19       0.39       6.39 

  

         THETA-DELTA  

 

                  M7         M8         M9        M10        M11        

M12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

       M7       0.24 

              (0.02) 

               12.66 

  

       M8       0.05       0.18 

              (0.02)     (0.04) 

                2.66       4.72 

  

       M9       0.01      -0.01       0.11 

              (0.01)     (0.02)     (0.01) 

                0.65      -0.29       8.54 

  

      M10       0.02      -0.06        - -       0.17 

              (0.01)     (0.02)                (0.02) 

                1.62      -2.93                  8.53 

  

      M11        - -      -0.03       0.01       0.05       0.18 

                         (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                          -2.51       1.13       3.67       8.97 

  

         THETA-DELTA  

 

                 M13        M14        M15        M16        M17        

M18    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      M13       0.21 
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              (0.02) 

               10.58 

  

      M14       0.02       0.13 

              (0.02)     (0.03) 

                1.11       4.65 

  

      M15        - -        - -       0.22 

                                    (0.01) 

                                     15.98 

  

      M16      -0.02      -0.03       0.02       0.19 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

               -2.30      -2.96       2.57      12.01 

  

      M17       0.00       0.00      -0.03      -0.02       0.14 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                0.19       0.40      -3.20      -1.49       8.85 

  

 

         THETA-DELTA  

 

                 M19        M20        M21    

            --------   --------   -------- 

      M19       0.24 

              (0.01) 

               16.32 

  

      M20       0.02       0.16 

              (0.01)     (0.02) 

                2.36       9.72 

  

      M21       0.06       0.05       0.23 

              (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                5.41       4.40      14.28 

  

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                  M1         M2         M3         M4         M5         

M6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.23       0.20       0.33       0.35       0.64       

0.28 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                  M7         M8         M9        M10        M11        

M12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.23       0.50       0.54       0.53       0.33       

0.10 
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         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 M13        M14        M15        M16        M17        

M18    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.35       0.64       0.19       0.32       0.45       

0.51 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 M19        M20        M21    

            --------   --------   -------- 

                0.22       0.42       0.18 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 29 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 33.37 (P = 0.26) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 33.28 (P = 

0.27) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.28 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 22.77) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.051 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0066 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.035) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.015 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.035) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.67 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.67 ; 0.70) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.71 

                       ECVI for Independence Model = 18.09 

  

     Chi-Square for Independence Model with 210 Degrees of Freedom = 

11733.67 

                           Independence AIC = 11775.67 

                                Model AIC = 437.28 

                              Saturated AIC = 462.00 

                           Independence CAIC = 11890.75 

                               Model CAIC = 1544.25 

                             Saturated CAIC = 1727.89 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.14 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 

  

                             Critical N (CN) = 968.30 
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                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0052 

                             Standardized RMR = 0.017 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.12 

 

Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

                  M1         M2         M3         M4         M5         

M6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     MOR1       0.42       0.02       0.41       0.61       1.30       

0.33 

     MOR2      -0.16       0.23       0.53      -0.47      -0.73      

-0.15 

     MOR3      -0.75       0.39       0.24      -0.14      -0.67      

-0.27 

     MOR4      -0.23       0.01       0.43      -0.06      -0.08       

0.03 

 

         KSI  

 

                  M7         M8         M9        M10        M11        

M12    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     MOR1      -0.08      -0.60       0.15       0.20      -0.03       

0.05 

     MOR2      -0.17       0.98       0.54       0.89      -0.17       

0.08 

     MOR3       0.04       0.36       0.42      -0.30       0.87       

0.15 

     MOR4      -0.14       0.27       0.06       0.40      -0.02       

0.10 

 

         KSI  

 

                 M13        M14        M15        M16        M17        

M18    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     MOR1      -0.49      -0.33       0.15      -0.22       0.64      

-0.54 

     MOR2       0.43       0.30      -0.13       0.64      -0.14       

0.57 

     MOR3       0.64       1.23       0.11       0.42       0.10       

0.14 

     MOR4       0.28       0.00       0.07       0.42       0.49       

0.51 
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         KSI  

 

                 M19        M20        M21    

            --------   --------   -------- 

     MOR1       0.36       0.11       0.41 

     MOR2       0.10      -0.21      -0.53 

     MOR3      -0.21       0.24      -0.48 

     MOR4       0.25       0.26      -0.18 

 

                                                                                 

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    

            --------   --------   --------   -------- 

       M1       0.25        - -        - -        - - 

       M2       0.23        - -        - -        - - 

       M3       0.26        - -        - -        - - 

       M4       0.31        - -        - -        - - 

       M5       0.46        - -        - -        - - 

       M6       0.28        - -        - -        - - 

       M7        - -       0.27        - -        - - 

       M8        - -       0.43        - -        - - 

       M9        - -       0.36        - -        - - 

      M10        - -       0.44        - -        - - 

      M11        - -        - -       0.30        - - 

      M12        - -        - -       0.19        - - 

      M13        - -        - -       0.34        - - 

      M14        - -        - -       0.48        - - 

      M15        - -        - -       0.23        - - 

      M16        - -        - -        - -       0.30 

      M17        - -        - -        - -       0.35 

      M18        - -        - -        - -       0.37 

      M19        - -        - -        - -       0.26 

      M20        - -        - -        - -       0.34 

      M21        - -        - -        - -       0.22 

 

         PHI                                      

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       1.00 

     MOR2       0.57       1.00 

     MOR3       0.61       0.63       1.00 

     MOR4       0.74       0.79       0.70       1.00 

 

                                                                                 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    
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            --------   --------   --------   -------- 

       M1       0.48        - -        - -        - - 

       M2       0.44        - -        - -        - - 

       M3       0.58        - -        - -        - - 

       M4       0.59        - -        - -        - - 

       M5       0.80        - -        - -        - - 

       M6       0.53        - -        - -        - - 

       M7        - -       0.48        - -        - - 

       M8        - -       0.71        - -        - - 

       M9        - -       0.74        - -        - - 

      M10        - -       0.73        - -        - - 

      M11        - -        - -       0.57        - - 

      M12        - -        - -       0.32        - - 

      M13        - -        - -       0.59        - - 

      M14        - -        - -       0.80        - - 

      M15        - -        - -       0.44        - - 

      M16        - -        - -        - -       0.57 

      M17        - -        - -        - -       0.67 

      M18        - -        - -        - -       0.71 

      M19        - -        - -        - -       0.47 

      M20        - -        - -        - -       0.65 

      M21        - -        - -        - -       0.42 

 

         PHI                                      

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       1.00 

     MOR2       0.57       1.00 

     MOR3       0.61       0.63       1.00 

     MOR4       0.74       0.79       0.70       1.00 

 

         THETA-DELTA  

 

                  M1         M2         M3         M4         M5         

M6    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

       M1       0.77 

       M2       0.13       0.80 

       M3       0.07       0.16       0.67 

       M4      -0.10        - -      -0.13       0.65 

       M5      -0.05        - -       0.01       0.02       0.36 

       M6        - -        - -      -0.09        - -        - -        

 

         THETA-DELTA  

 

                 M19        M20        M21    

            --------   --------   -------- 

      M19       0.78 

      M20       0.08       0.58 

      M21       0.20       0.18       0.82 

 

                           Time used:    0.140 Seconds 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  7:01 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

                   This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in 

the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF2\CFA2.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF2\DATA2.psf' 

 Latent Variables  JUS1 JUS2 JUS3 

 Relationships 

 J22 = JUS1 

 J23 = JUS1 

 J24 = JUS1 

 J25 = JUS1 

 J26 = JUS2 

 J27 = JUS2 

 J28 = JUS2 

 J29 = JUS2 

 J30 = JUS3 

 J31 = JUS3 

 J32 = JUS3 

 J33 = JUS3 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

      J22       0.43        - -        - - 

              (0.03) 

               15.94 

  

      J23       0.42        - -        - - 

              (0.03) 

               13.74 
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      J24       0.44        - -        - - 

              (0.02) 

               19.88 

  

      J25       0.40        - -        - - 

              (0.02) 

               18.98 

  

      J26        - -       0.48        - - 

                         (0.03) 

                          16.11 

  

      J27        - -       0.52        - - 

                         (0.03) 

                          17.99 

  

      J28        - -       0.29        - - 

                         (0.02) 

                          13.51 

  

      J29        - -       0.30        - - 

                         (0.03) 

                           9.32 

  

      J30        - -        - -       0.39 

                                    (0.02) 

                                     16.39 

  

      J31        - -        - -       0.38 

                                    (0.02) 

                                     17.25 

  

      J32        - -        - -       0.39 

                                    (0.02) 

                                     17.62 

  

      J33        - -        - -       0.53 

                                    (0.03) 

                                     20.68 

  

 

         PHI          

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

     JUS1       1.00 

  

     JUS2       0.82       1.00 

              (0.04) 

               20.58 

  

     JUS3       0.76       0.83       1.00 

              (0.04)     (0.04) 

               21.34      23.63 
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         THETA-DELTA  

 

                 J22        J23        J24        J25        J26        

J27    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      J22       0.11 

              (0.02) 

                5.92 

  

      J23       0.04       0.24 

              (0.02)     (0.02) 

                2.28      10.53 

  

      J24      -0.03       0.12       0.12 

              (0.01)     (0.02)     (0.01) 

               -2.61       7.85       8.76 

  

      J25      -0.07       0.04        - -       0.12 

              (0.01)     (0.01)                (0.01) 

               -6.27       3.16                 10.43 

  

      J26        - -       0.07        - -        - -       0.16 

                         (0.01)                           (0.02) 

                           6.61                             7.26 

  

         THETA-DELTA  

 

                 J28        J29        J30        J31        J32        

J33    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      J28       0.23 

              (0.01) 

               16.83 

  

      J29       0.07       0.18 

              (0.01)     (0.02) 

                6.40       9.61 

  

      J30       0.02       0.08       0.17 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                2.44       7.46      12.30 

  

      J31       0.04        - -        - -       0.18 

              (0.01)                           (0.01) 

                4.30                            14.73 

  

      J32        - -       0.03      -0.02       0.01       0.12 

                         (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                           3.04      -1.91       0.72       9.65 
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      J33        - -      -0.03      -0.08        - -        - -       

0.09 

                         (0.01)     (0.01)                           

(0.02) 

                          -2.85      -6.42                             

4.77 

  

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 J22        J23        J24        J25        J26        

J27    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.63       0.42       0.63       0.56       0.59       

0.83 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 J28        J29        J30        J31        J32        

J33    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.27       0.34       0.47       0.44       0.55       

0.75 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                              Degrees of Freedom = 6 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 2.38 (P = 0.88) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2.37 (P = 

0.88) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 2.34) 

  

                       Minimum Fit Function Value = 0.0037 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0036) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.024) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.23 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.23 ; 0.23) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.24 

                       ECVI for Independence Model = 14.02 

  

      Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 

9103.45 

                            Independence AIC = 9127.45 

                                Model AIC = 146.37 

                              Saturated AIC = 156.00 

                           Independence CAIC = 9193.21 
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                               Model CAIC = 540.94 

                             Saturated CAIC = 583.44 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.091 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

  

                            Critical N (CN) = 4600.50 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0020 

                            Standardized RMR = 0.0062 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.99 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.077 

 

 

 Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

                 J22        J23        J24        J25        J26        

J27    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     JUS1       0.90      -1.37       1.73       0.86      -0.14       

0.86 

     JUS2       0.22      -1.30       1.49       0.18       0.31       

1.24 

     JUS3      -0.04      -1.30       1.61       0.04       0.15       

0.69 

 

         KSI  

 

                 J28        J29        J30        J31        J32        

J33    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     JUS1      -0.45      -0.02      -0.42       0.43      -0.04       

0.27 

     JUS2      -0.24       0.08      -0.29       0.09       0.20       

0.49 

     JUS3      -0.35      -0.31       0.42       0.23       0.38       

0.90 

 

Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

      J22       0.43        - -        - - 
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      J23       0.42        - -        - - 

      J24       0.44        - -        - - 

      J25       0.40        - -        - - 

      J26        - -       0.48        - - 

      J27        - -       0.52        - - 

      J28        - -       0.29        - - 

      J29        - -       0.30        - - 

      J30        - -        - -       0.39 

      J31        - -        - -       0.38 

      J32        - -        - -       0.39 

      J33        - -        - -       0.53 

 

         PHI                                      

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

     JUS1       1.00 

     JUS2       0.82       1.00 

     JUS3       0.76       0.83       1.00 

 

                                                                                 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

      J22       0.79        - -        - - 

      J23       0.65        - -        - - 

      J24       0.79        - -        - - 

      J25       0.75        - -        - - 

      J26        - -       0.77        - - 

      J27        - -       0.91        - - 

      J28        - -       0.52        - - 

      J29        - -       0.58        - - 

      J30        - -        - -       0.68 

      J31        - -        - -       0.66 

      J32        - -        - -       0.74 

      J33        - -        - -       0.87 

 

         PHI                                      

 

                JUS1       JUS2       JUS3    

            --------   --------   -------- 

     JUS1       1.00 

     JUS2       0.82       1.00 

     JUS3       0.76       0.83       1.00 

 

 

                           Time used:    0.094 Seconds 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  7:22 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in 

the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF3\CFA3.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF3\DATA3.psf' 

 Latent Variables  HON1 HON2 HON3 

 Relationships 

 H34 = HON1 

 H35 = HON1 

 H36 = HON1 

 H37 = HON1 

 H38 = HON1 

 H39 = HON2 

 H40 = HON2 

 H41 = HON2 

 H42 = HON3 

 H43 = HON3 

 H44 = HON3 

 H45 = HON3 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

      H34       0.36        - -        - - 

              (0.04) 

                8.45 

  

      H35       0.50        - -        - - 

              (0.04) 

               12.43 

  

      H36       0.32        - -        - - 

              (0.04) 
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                8.70 

  

      H37       0.43        - -        - - 

              (0.02) 

               19.95 

  

      H38       0.48        - -        - - 

              (0.02) 

               21.51 

  

      H39        - -       0.33        - - 

                         (0.04) 

                           9.35 

  

      H40        - -       0.29        - - 

                         (0.03) 

                           8.54 

  

      H41        - -       0.37        - - 

                         (0.04) 

                          10.37 

  

      H42        - -        - -       0.29 

                                    (0.02) 

                                     16.77 

  

      H43        - -        - -       0.35 

                                    (0.02) 

                                     18.13 

  

      H44        - -        - -       0.43 

                                    (0.02) 

                                     25.73 

  

      H45        - -        - -       0.43 

                                    (0.02) 

                                     22.81 

  

 

         PHI          

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

     HON1       1.00 

  

     HON2       0.75       1.00 

              (0.07) 

               10.56 

  

     HON3       0.67       0.90       1.00 

              (0.04)     (0.08) 

               18.62      11.28 
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         THETA-DELTA  

 

                 H34        H35        H36        H37        H38        

H39    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      H34       0.24 

              (0.03) 

                8.32 

  

      H35      -0.01       0.08 

              (0.03)     (0.03) 

               -0.53       2.31 

  

      H36       0.06       0.00       0.27 

              (0.02)     (0.02)     (0.02) 

                2.93       0.15      11.48 

  

      H37      -0.05      -0.09      -0.01       0.11 

              (0.02)     (0.02)     (0.02)     (0.01) 

               -2.77      -4.71      -0.96       8.65 

  

      H38      -0.06      -0.10      -0.02        - -       0.07 

              (0.02)     (0.02)     (0.02)                (0.01) 

               -2.96      -4.88      -1.27                  4.83 

  

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 H34        H35        H36        H37        H38        

H39    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.35       0.75       0.27       0.63       0.77       

0.32 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 H40        H41        H42        H43        H44        

H45    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.27       0.48       0.39       0.56       0.79       

0.65 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                              Degrees of Freedom = 8 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 12.35 (P = 0.14) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 12.61 (P = 

0.13) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.61 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 18.41) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.019 
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               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0071 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.028) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.030 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.059) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.85 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.23 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.23 ; 0.26) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.24 

                       ECVI for Independence Model = 11.51 

  

      Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 

7468.15 

                            Independence AIC = 7492.15 

                                Model AIC = 152.61 

                              Saturated AIC = 156.00 

                           Independence CAIC = 7557.91 

                               Model CAIC = 536.21 

                             Saturated CAIC = 583.44 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.12 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                            Critical N (CN) = 1060.51 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0031 

                             Standardized RMR = 0.011 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.10 

 

                                                                                 

 

         Fitted Covariance Matrix 

                                                                               

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

      H34       0.36        - -        - - 

      H35       0.50        - -        - - 

      H36       0.32        - -        - - 

      H37       0.43        - -        - - 

      H38       0.48        - -        - - 

      H39        - -       0.33        - - 

      H40        - -       0.29        - - 
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      H41        - -       0.37        - - 

      H42        - -        - -       0.29 

      H43        - -        - -       0.35 

      H44        - -        - -       0.43 

      H45        - -        - -       0.43 

 

         PHI                                      

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

     HON1       1.00 

     HON2       0.75       1.00 

     HON3       0.67       0.90       1.00 

 

                                                                                 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

      H34       0.59        - -        - - 

      H35       0.87        - -        - - 

      H36       0.52        - -        - - 

      H37       0.80        - -        - - 

      H38       0.88        - -        - - 

      H39        - -       0.56        - - 

      H40        - -       0.52        - - 

      H41        - -       0.70        - - 

      H42        - -        - -       0.62 

      H43        - -        - -       0.75 

      H44        - -        - -       0.89 

      H45        - -        - -       0.81 

 

         PHI                                      

 

                HON1       HON2       HON3    

            --------   --------   -------- 

     HON1       1.00 

     HON2       0.75       1.00 

     HON3       0.67       0.90       1.00 

 

         THETA-DELTA  

 

                           Time used:    0.062 Seconds 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  7:55 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in 

the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF4\CFA4.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF4\CFA4.psf' 

 Latent Variables  KIN1 KIN2 KIN3 KIN4 

 Relationships 

 K46 = KIN1 

 K47 = KIN1 

 K48 = KIN1 

 K49 = KIN1 

 K50 = KIN1 

 K51 = KIN2 

 K52 = KIN2 

 K53 = KIN2 

 K54 = KIN2 

 K55 = KIN3 

 K56 = KIN3 

 K57 = KIN3 

 K58 = KIN3 

 K59 = KIN4 

 K60 = KIN4 

 K61 = KIN4 

 K62 = KIN4 

  

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 
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      K46       0.38        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               15.04 

  

      K47       0.33        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               16.83 

  

      K48       0.24        - -        - -        - - 

              (0.03) 

                9.54 

  

      K49       0.39        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               16.56 

  

      K50       0.40        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               14.40 

  

      K51        - -       0.26        - -        - - 

                         (0.03) 

                           8.01 

  

      K52        - -       0.49        - -        - - 

                         (0.04) 

                          13.78 

  

      K53        - -       0.25        - -        - - 

                         (0.02) 

                          11.65 

  

      K54        - -       0.43        - -        - - 

                         (0.05) 

                           9.56 

  

      K55        - -        - -       0.45        - - 

                                    (0.03) 

                                     14.78 

  

      K56        - -        - -       0.49        - - 

                                    (0.02) 

                                     23.62 

  

      K57        - -        - -       0.47        - - 

                                    (0.02) 

                                     20.86 

  

      K58        - -        - -       0.46        - - 

                                    (0.02) 

                                     20.11 

  

      K59        - -        - -        - -       0.54 

                                               (0.02) 
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                                                26.40 

  

      K60        - -        - -        - -       0.41 

                                               (0.02) 

                                                19.50 

  

      K61        - -        - -        - -       0.33 

                                               (0.02) 

                                                14.24 

  

      K62        - -        - -        - -       0.34 

                                               (0.02) 

                                                14.63 

  

 

         PHI          

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 

     KIN1       1.00 

  

     KIN2       1.28       1.00 

              (0.08) 

               16.83 

  

     KIN3       0.82       1.32       1.00 

              (0.03)     (0.12) 

               24.42      11.16 

  

     KIN4       0.86       0.74       0.62       1.00 

              (0.04)     (0.07)     (0.03) 

               20.77      10.82      20.85 

  

 

         THETA-DELTA  

 

                 K46        K47        K48        K49        K50        

K51    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      K46       0.17 

              (0.02) 

               10.90 

  

      K47       0.09       0.14 

              (0.01)     (0.01) 

                8.45      13.71 

  

      K48       0.04       0.06       0.21 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                4.75       6.87      15.09 

  

      K49      -0.03        - -       0.07       0.13 

              (0.01)                (0.01)     (0.01) 

               -3.79                  6.62       9.24 
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      K50        - -      -0.03       0.03       0.00       0.20 

                         (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                          -3.56       2.92       0.13      11.05 

  

 

         THETA-DELTA  

 

                 K52        K53        K54        K55        K56        

K57    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      K52       0.07 

              (0.03) 

                2.25 

  

      K53        - -       0.19 

                         (0.01) 

                          16.54 

  

      K54      -0.02       0.07       0.18 

              (0.03)     (0.01)     (0.04) 

               -0.55       6.09       5.11 

  

      K55      -0.10        - -      -0.01       0.15 

              (0.03)                (0.03)     (0.02) 

               -2.99                 -0.37       6.58 

  

      K56      -0.18      -0.02      -0.10      -0.05       0.06 

              (0.04)     (0.01)     (0.04)     (0.01)     (0.01) 

               -4.58      -1.45      -2.48      -3.45       4.77 

  

 

         THETA-DELTA  

 

                 K58        K59        K60        K61        K62    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      K58       0.14 

              (0.01) 

               10.16 

  

      K59       0.08       0.03 

              (0.01)     (0.01) 

                7.93       2.43 

  

      K60       0.06        - -       0.16 

              (0.01)                (0.01) 

                7.42                 14.18 

  

      K61       0.03        - -        - -       0.26 

              (0.01)                           (0.02) 

                3.77                            17.16 

  

      K62       0.02        - -        - -       0.23       0.26 

              (0.01)                           (0.01)     (0.02) 
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                2.33                            16.12      16.98 

  

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 K46        K47        K48        K49        K50        

K51    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.45       0.44       0.22       0.54       0.44       

0.27 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 K52        K53        K54        K55        K56        

K57    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.78       0.25       0.50       0.58       0.79       

0.76 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 K58        K59        K60        K61        K62    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.60       0.90       0.51       0.30       0.31 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 14 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 16.08 (P = 0.31) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 15.91 (P = 

0.32) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.91 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 16.01) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.025 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0029 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.025) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.014 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.042) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.99 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.45 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.45 ; 0.47) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.47 

                       ECVI for Independence Model = 30.28 

  

     Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 

19680.55 

                           Independence AIC = 19714.55 

                                Model AIC = 293.91 

                              Saturated AIC = 306.00 
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                           Independence CAIC = 19807.71 

                               Model CAIC = 1055.64 

                             Saturated CAIC = 1144.45 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.10 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                            Critical N (CN) = 1180.77 

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0050 

                             Standardized RMR = 0.015 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.091 

 

Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

                 K46        K47        K48        K49        K50        

K51    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     KIN1      -0.29       0.34      -1.63       0.93      -0.08      

-0.22 

     KIN2       0.82       0.23      -2.05       1.35       0.07      

-1.40 

     KIN3      -0.12       0.28      -2.68       0.42      -0.19      

-0.49 

     KIN4      -0.33       0.07      -0.21       1.39      -0.43      

-0.08 

 

         KSI  

 

                 K52        K53        K54        K55        K56        

K57    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     KIN1       2.15      -0.18       1.27      -0.16       0.98       

0.38 

     KIN2       1.46      -0.38      -0.91       1.17       1.30       

1.06 

     KIN3       2.77       0.33       1.02      -0.24       1.82       

0.57 

     KIN4       0.33      -1.19       0.48       0.73      -0.02       

0.66 

 

         KSI  

 

                 K58        K59        K60        K61        K62    

            --------   --------   --------   --------   -------- 
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     KIN1      -1.59       0.40       0.50       0.38      -0.54 

     KIN2       0.85      -1.17       0.16      -1.21       1.33 

     KIN3      -0.22      -1.02       0.03       0.12      -0.26 

     KIN4      -2.10       2.11       0.86      -0.03       0.20 

 

                                                                                 

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 

      K46       0.38        - -        - -        - - 

      K47       0.33        - -        - -        - - 

      K48       0.24        - -        - -        - - 

      K49       0.39        - -        - -        - - 

      K50       0.40        - -        - -        - - 

      K51        - -       0.26        - -        - - 

      K52        - -       0.49        - -        - - 

      K53        - -       0.25        - -        - - 

      K54        - -       0.43        - -        - - 

      K55        - -        - -       0.45        - - 

      K56        - -        - -       0.49        - - 

      K57        - -        - -       0.47        - - 

      K58        - -        - -       0.46        - - 

      K59        - -        - -        - -       0.54 

      K60        - -        - -        - -       0.41 

      K61        - -        - -        - -       0.33 

      K62        - -        - -        - -       0.34 

 

         PHI                                      

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 

     KIN1       1.00 

     KIN2       1.28       1.00 

     KIN3       0.82       1.32       1.00 

     KIN4       0.86       0.74       0.62       1.00 

 

                                                                                 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 

      K46       0.67        - -        - -        - - 

      K47       0.66        - -        - -        - - 

      K48       0.47        - -        - -        - - 

      K49       0.74        - -        - -        - - 

      K50       0.66        - -        - -        - - 

      K51        - -       0.52        - -        - - 

      K52        - -       0.88        - -        - - 
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      K53        - -       0.50        - -        - - 

      K54        - -       0.71        - -        - - 

      K55        - -        - -       0.76        - - 

      K56        - -        - -       0.89        - - 

      K57        - -        - -       0.87        - - 

      K58        - -        - -       0.78        - - 

      K59        - -        - -        - -       0.95 

      K60        - -        - -        - -       0.72 

      K61        - -        - -        - -       0.54 

      K62        - -        - -        - -       0.56 

 

         PHI                                      

 

                KIN1       KIN2       KIN3       KIN4    

            --------   --------   --------   -------- 

     KIN1       1.00 

     KIN2       1.28       1.00 

     KIN3       0.82       1.32       1.00 

     KIN4       0.86       0.74       0.62       1.00 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                 K58        K59        K60        K61        K62    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      K58       0.40 

      K59       0.25       0.10 

      K60       0.19        - -       0.49 

      K61       0.10        - -        - -       0.70 

      K62       0.06        - -        - -       0.63       0.69 

 

                           Time used:    0.109 Seconds 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  8:26 

 

                               L I S R E L  8.72 

 

                                       BY 

 

                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-

2005  

          Use of this program is subject to the terms specified in 

the 

                        Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF5\CFA5.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF5\DATA5.psf' 

 Latent Variables  MOR JUS HON KIN MORL 

 Relationships 

 MOR1 = MOR 

 MOR2 = MOR 

 MOR3 = MOR 

 MOR4 = MOR 

 JUS1 = JUS 

 JUS2 = JUS 

 JUS3 = JUS 

 HON1 = HON 

 HON2 = HON 

 HON3 = HON 

 KIN1 = KIN 

 KIN2 = KIN 

 KIN3 = KIN 

 KIN4 = KIN 

 MOR = MORL 

 JUS = MORL 

 HON = MORL 

 KIN = MORL 

 Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.21        - -        - -        - - 
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     MOR2       0.27        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               11.91 

  

     MOR3       0.25        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               13.33 

  

     MOR4       0.30        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               12.64 

  

     JUS1        - -       0.37        - -        - - 

  

     JUS2        - -       0.36        - -        - - 

                         (0.02) 

                          16.68 

  

     JUS3        - -       0.38        - -        - - 

                         (0.02) 

                          16.16 

  

     HON1        - -        - -       0.36        - - 

  

     HON2        - -        - -       0.36        - - 

                                    (0.02) 

                                     15.56 

  

     HON3        - -        - -       0.29        - - 

                                    (0.02) 

                                     16.70 

  

     KIN1        - -        - -        - -       0.35 

  

     KIN2        - -        - -        - -       0.37 

                                               (0.02) 

                                                24.07 

  

     KIN3        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.02) 

                                                27.50 

  

     KIN4        - -        - -        - -       0.29 

                                               (0.02) 

                                                16.07 

  

 

         GAMMA        

 

                MORL    

            -------- 

      MOR       0.82 

              (0.07) 

               12.49 
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      JUS       0.93 

              (0.05) 

               17.98 

  

      HON       0.91 

              (0.04) 

               20.21 

  

      KIN       0.81 

              (0.04) 

               18.84 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 MOR        JUS        HON        KIN       MORL    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      MOR       1.00 

      JUS       0.76       1.00 

      HON       0.75       0.84       1.00 

      KIN       0.67       0.75       0.74       1.00 

     MORL       0.82       0.93       0.91       0.81       1.00 

 

         PHI          

 

                MORL    

            -------- 

                1.00 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.33       0.14       0.17       0.34 

              (0.06)     (0.06)     (0.06)     (0.04) 

                5.67       2.54       3.14       7.62 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.67       0.86       0.83       0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.67       0.86       0.83       0.66 

 

         THETA-EPS    

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4       JUS1       

JUS2    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     MOR1       0.07 

              (0.00) 

               14.27 

  

     MOR2       0.01       0.11 

              (0.00)     (0.01) 

                1.58      13.24 

  

     MOR3       0.01        - -       0.07 

              (0.00)                (0.01) 

                3.15                 11.18 

  

     MOR4        - -       0.01      -0.01       0.04 

                         (0.01)     (0.00)     (0.01) 

                           0.97      -2.84       6.53 

  

     JUS1        - -        - -        - -       0.00       0.09 

                                               (0.00)     (0.01) 

                                                -0.15       6.86 

  

         THETA-EPS    

 

                JUS3       HON1       HON2       HON3       KIN1       

KIN2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

     JUS3       0.06 

              (0.01) 

               10.01 

  

     HON1       0.02       0.05 

              (0.01)     (0.01) 

                3.57       5.41 

  

     HON2      -0.01      -0.03       0.07 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -2.17      -4.35       8.61 

  

     HON3        - -       0.00        - -       0.08 

                         (0.01)                (0.01) 

                          -0.19                 12.08 

  

     KIN1       0.01        - -       0.00        - -       0.05 

              (0.00)                (0.00)                (0.00) 

                3.06                 -1.02                  9.97 

  

 

         THETA-EPS    

 

                KIN3       KIN4    

            --------   -------- 

     KIN3       0.04 

              (0.01) 

                7.65 
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     KIN4        - -       0.15 

                         (0.01) 

                          17.17 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4       JUS1       

JUS2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.39       0.40       0.48       0.69       0.61       

0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                JUS3       HON1       HON2       HON3       KIN1       

KIN2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

                0.71       0.71       0.64       0.53       0.73       

0.73 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                KIN3       KIN4    

            --------   -------- 

                0.81       0.36 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 12 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 13.24 (P = 0.35) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 13.07 (P = 

0.36) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.07 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 14.13) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.020 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0016 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.022) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.012 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.043) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.99 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.31 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.30 ; 0.33) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.32 

                       ECVI for Independence Model = 22.99 

  

     Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 

14937.79 

                           Independence AIC = 14965.79 

                                Model AIC = 199.07 
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                              Saturated AIC = 210.00 

                           Independence CAIC = 15042.51 

                               Model CAIC = 708.71 

                             Saturated CAIC = 785.40 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.13 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                            Critical N (CN) = 1289.95 

   

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0017 

                            Standardized RMR = 0.0090 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.11 

 

Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1        - -       0.30       0.80       0.61 

     MOR2        - -       0.23       0.63       0.61 

     MOR3        - -       0.02       1.89       0.61 

     MOR4        - -       0.66       0.15       0.61 

     JUS1       0.03        - -       0.03        - - 

     JUS2       0.23        - -        - -       0.23 

     JUS3       0.53        - -       0.03       0.40 

     HON1       1.95       0.03        - -       1.13 

     HON2       0.07        - -        - -       0.07 

     HON3        - -       0.03        - -       0.03 

     KIN1       3.39       3.39       3.39        - - 

     KIN2       3.09       1.81       3.29        - - 

     KIN3       0.10       0.22       0.00        - - 

     KIN4        - -        - -        - -        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1        - -       0.02       0.04       0.05 

     MOR2        - -      -0.02      -0.04      -0.07 

     MOR3        - -      -0.01      -0.06      -0.06 

     MOR4        - -       0.04       0.02       0.07 

     JUS1      -0.01        - -       0.03        - - 

     JUS2       0.02        - -        - -      -0.02 

     JUS3       0.03        - -      -0.03      -0.03 

     HON1      -0.06       0.03        - -       0.04 

     HON2       0.01        - -        - -      -0.01 

     HON3        - -      -0.03        - -       0.01 

     KIN1       0.07       0.06       0.04        - - 
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     KIN2      -0.09      -0.04      -0.05        - - 

     KIN3      -0.01      -0.01       0.00        - - 

     KIN4        - -        - -        - -        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1        - -       0.02       0.04       0.05 

     MOR2        - -      -0.02      -0.04      -0.07 

     MOR3        - -      -0.01      -0.06      -0.06 

     MOR4        - -       0.04       0.02       0.07 

     JUS1      -0.01        - -       0.03        - - 

     JUS2       0.02        - -        - -      -0.02 

     JUS3       0.03        - -      -0.03      -0.03 

     HON1      -0.06       0.03        - -       0.04 

     HON2       0.01        - -        - -      -0.01 

     HON3        - -      -0.03        - -       0.01 

     KIN1       0.07       0.06       0.04        - - 

     KIN2      -0.09      -0.04      -0.05        - - 

     KIN3      -0.01      -0.01       0.00        - - 

     KIN4        - -        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1        - -       0.07       0.11       0.15 

     MOR2        - -      -0.05      -0.08      -0.15 

     MOR3        - -      -0.02      -0.18      -0.17 

     MOR4        - -       0.11       0.06       0.20 

     JUS1      -0.03        - -       0.06        - - 

     JUS2       0.04        - -        - -      -0.04 

     JUS3       0.07        - -      -0.06      -0.06 

     HON1      -0.14       0.07        - -       0.08 

     HON2       0.03        - -        - -      -0.03 

     HON3        - -      -0.06        - -       0.02 

     KIN1       0.18       0.16       0.10        - - 

     KIN2      -0.19      -0.10      -0.12        - - 

     KIN3      -0.03      -0.03       0.00        - - 

     KIN4        - -        - -        - -        - - 

 

         Modification Indices for BETA            

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

      MOR        - -       1.24       1.24        - - 

      JUS       1.24        - -        - -       1.24 

      HON       1.24        - -        - -       1.24 

      KIN        - -       1.24       1.24        - - 

 

         Expected Change for BETA         

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

      MOR        - -       0.28      -0.23        - - 
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      JUS       0.12        - -        - -      -0.12 

      HON      -0.12        - -        - -       0.11 

      KIN        - -      -0.28       0.23        - - 

 

         Standardized Expected Change for BETA            

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

      MOR        - -       0.28      -0.23        - - 

      JUS       0.12        - -        - -      -0.12 

      HON      -0.12        - -        - -       0.11 

      KIN        - -      -0.28       0.23        - - 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

                MOR1       MOR2       MOR3       MOR4       JUS1       

JUS2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      MOR       0.44       0.53       0.56       1.80       0.16      

-0.04 

      JUS      -0.27       0.18       0.19       0.10       0.60       

0.53 

      HON       0.10      -0.10      -0.02       0.34       0.26      

-0.05 

      KIN      -0.32      -1.76       0.22       0.80       0.74      

-0.58 

 

         ETA  

 

                JUS3       HON1       HON2       HON3       KIN1       

KIN2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -

------- 

      MOR       0.05       0.77       0.04      -0.55      -1.21       

0.28 

      JUS       0.87      -0.07       0.27       0.07      -0.06       

0.19 

      HON      -0.05       1.09       0.80       0.18       0.02       

0.16 

      KIN      -0.51       0.27      -0.24      -0.12       1.49       

0.57 

 

         ETA  

 

                KIN3       KIN4    

            --------   -------- 

      MOR       0.57      -0.31 

      JUS       0.26      -0.33 

      HON       0.08      -0.03 

      KIN       1.30       0.47 
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.21        - -        - -        - - 

     MOR2       0.27        - -        - -        - - 

     MOR3       0.25        - -        - -        - - 

     MOR4       0.30        - -        - -        - - 

     JUS1        - -       0.37        - -        - - 

     JUS2        - -       0.36        - -        - - 

     JUS3        - -       0.38        - -        - - 

     HON1        - -        - -       0.36        - - 

     HON2        - -        - -       0.36        - - 

     HON3        - -        - -       0.29        - - 

     KIN1        - -        - -        - -       0.35 

     KIN2        - -        - -        - -       0.37 

     KIN3        - -        - -        - -       0.44 

     KIN4        - -        - -        - -       0.29 

 

         GAMMA        

 

                MORL    

            -------- 

      MOR       0.82 

      JUS       0.93 

      HON       0.91 

      KIN       0.81 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 MOR        JUS        HON        KIN       MORL    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      MOR       1.00 

      JUS       0.76       1.00 

      HON       0.75       0.84       1.00 

      KIN       0.67       0.75       0.74       1.00 

     MORL       0.82       0.93       0.91       0.81       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.33       0.14       0.17       0.34 

 

                                                                               

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.63        - -        - -        - - 
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     MOR2       0.63        - -        - -        - - 

     MOR3       0.69        - -        - -        - - 

     MOR4       0.83        - -        - -        - - 

     JUS1        - -       0.78        - -        - - 

     JUS2        - -       0.81        - -        - - 

     JUS3        - -       0.84        - -        - - 

     HON1        - -        - -       0.84        - - 

     HON2        - -        - -       0.80        - - 

     HON3        - -        - -       0.73        - - 

     KIN1        - -        - -        - -       0.86 

     KIN2        - -        - -        - -       0.85 

     KIN3        - -        - -        - -       0.90 

     KIN4        - -        - -        - -       0.60 

 

         GAMMA        

 

                MORL    

            -------- 

      MOR       0.82 

      JUS       0.93 

      HON       0.91 

      KIN       0.81 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 MOR        JUS        HON        KIN       MORL    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

      MOR       1.00 

      JUS       0.76       1.00 

      HON       0.75       0.84       1.00 

      KIN       0.67       0.75       0.74       1.00 

     MORL       0.82       0.93       0.91       0.81       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.33       0.14       0.17       0.34 

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                MORL    

            -------- 

      MOR       0.82 

              (0.07) 

               12.49 

  

      JUS       0.93 

              (0.05) 

               17.98 

  

      HON       0.91 

              (0.04) 
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               20.21 

  

      KIN       0.81 

              (0.04) 

               18.84 

  

 

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.21        - -        - -        - - 

  

     MOR2       0.27        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               11.91 

  

     MOR3       0.25        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               13.33 

  

     MOR4       0.30        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               12.64 

  

     JUS1        - -       0.37        - -        - - 

  

     JUS2        - -       0.36        - -        - - 

                         (0.02) 

                          16.68 

  

     JUS3        - -       0.38        - -        - - 

                         (0.02) 

                          16.16 

  

     HON1        - -        - -       0.36        - - 

  

     HON2        - -        - -       0.36        - - 

                                    (0.02) 

                                     15.56 

  

     HON3        - -        - -       0.29        - - 

                                    (0.02) 

                                     16.70 

  

     KIN1        - -        - -        - -       0.35 

  

     KIN2        - -        - -        - -       0.37 

                                               (0.02) 

                                                24.07 

  

     KIN3        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.02) 

                                                27.50 
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     KIN4        - -        - -        - -       0.29 

                                               (0.02) 

                                                16.07 

  

 

         Total Effects of X on Y      

 

                MORL    

            -------- 

     MOR1       0.18 

              (0.01) 

               12.49 

  

     MOR2       0.23 

              (0.02) 

               13.03 

  

     MOR3       0.21 

              (0.01) 

               14.04 

  

     MOR4       0.25 

              (0.01) 

               17.39 

  

     JUS1       0.34 

              (0.02) 

               17.98 

  

     JUS2       0.34 

              (0.02) 

               18.93 

  

     JUS3       0.35 

              (0.02) 

               20.38 

  

     HON1       0.33 

              (0.02) 

               20.21 

  

     HON2       0.32 

              (0.02) 

               17.31 

  

     HON3       0.27 

              (0.02) 

               17.21 

  

     KIN1       0.29 

              (0.02) 

               18.84 

  

     KIN2       0.30 

              (0.02) 
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               18.33 

  

     KIN3       0.36 

              (0.02) 

               19.74 

  

     KIN4       0.24 

              (0.02) 

               13.86 

                                                                                

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                MORL    

            -------- 

      MOR       0.82 

      JUS       0.93 

      HON       0.91 

      KIN       0.81 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.21        - -        - -        - - 

     MOR2       0.27        - -        - -        - - 

     MOR3       0.25        - -        - -        - - 

     MOR4       0.30        - -        - -        - - 

     JUS1        - -       0.37        - -        - - 

     JUS2        - -       0.36        - -        - - 

     JUS3        - -       0.38        - -        - - 

     HON1        - -        - -       0.36        - - 

     HON2        - -        - -       0.36        - - 

     HON3        - -        - -       0.29        - - 

     KIN1        - -        - -        - -       0.35 

     KIN2        - -        - -        - -       0.37 

     KIN3        - -        - -        - -       0.44 

     KIN4        - -        - -        - -       0.29 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                 MOR        JUS        HON        KIN    

            --------   --------   --------   -------- 

     MOR1       0.63        - -        - -        - - 

     MOR2       0.63        - -        - -        - - 

     MOR3       0.69        - -        - -        - - 

     MOR4       0.83        - -        - -        - - 

     JUS1        - -       0.78        - -        - - 

     JUS2        - -       0.81        - -        - - 

     JUS3        - -       0.84        - -        - - 

     HON1        - -        - -       0.84        - - 

     HON2        - -        - -       0.80        - - 

     HON3        - -        - -       0.73        - - 

     KIN1        - -        - -        - -       0.86 
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     KIN2        - -        - -        - -       0.85 

     KIN3        - -        - -        - -       0.90 

     KIN4        - -        - -        - -       0.60 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                MORL    

            -------- 

     MOR1       0.18 

     MOR2       0.23 

     MOR3       0.21 

     MOR4       0.25 

     JUS1       0.34 

     JUS2       0.34 

     JUS3       0.35 

     HON1       0.33 

     HON2       0.32 

     HON3       0.27 

     KIN1       0.29 

     KIN2       0.30 

     KIN3       0.36 

     KIN4       0.24 

 

         Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                MORL    

            -------- 

     MOR1       0.51 

     MOR2       0.52 

     MOR3       0.57 

     MOR4       0.68 

     JUS1       0.72 

     JUS2       0.75 

     JUS3       0.78 

     HON1       0.77 

     HON2       0.73 

     HON3       0.66 

     KIN1       0.69 

     KIN2       0.69 

     KIN3       0.73 

     KIN4       0.49 

 

                           Time used:    0.047 Seconds 



ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
 

ช่ือ-สกุล    นายสุทธิพงษ ์ทะกอง 
วนั เดือน ปี เกดิ    17 สิงหาคม 2502 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   42 หมู่ท่ี 2 ต าบลบา้นโคก 

    อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น 40150 
    โทร 089-9424471 
    E-mail: sutthipongthakong@hotmail.com 
 

ต ำแหน่งและประวตัิกำรท ำงำน 
 พ.ศ. 2523   ครู 2 โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 
 พ.ศ. 2527   อาจารย ์1 โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 
 พ.ศ. 2535   อาจารย ์2 โรงเรียนหนองนาค าวทิยาคม 
 พ.ศ. 2549   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นค าใหญ่ 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2552   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหวา้ทอง 

อ าเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้งหนองหวา้ 

อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกุดธาตุ 

อ าเภอหนองนาค า จงัหวดัขอนแก่น 
 

ประวตัิกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2527   กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมหา 
    สารคม 
 พ.ศ. 2537   ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)    
    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2547   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 พ.ศ. 2560   ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
    วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 


