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The purposes of this research were to find: 1) The moral factors of school
administrators in Bangkok, 2) The organization loyalty of clients and, 3) The Linear structural
relationship model between moral factors of school administrators and organization loyalty of
clients. The sample was 90 schools in Bangkok. The data received from administrators,
associated administrators, teachers, board of school and their parents of these selected
schools totally 540 respondents. The research instrument was an unstructured interview and
a questionnaire based on the Customer Relationship Management (CRM.) methodology, the
moral theories and the experts interviewing.
The statistic used for analyzing the data were percentage (%), mean ( x ),
standard deviation (SD), and exploratory factor analysis. The organization loyalty of clients,
the linear structural model were analyzed by using the confirmatory factor analysis,
interviewing expert’s using percentages (%) and the concluded result tables.
The research findings are as follows:
1. The moral factors of schools administrators consisted of 14 factors namely
responsibility, discipline, fairness, honesty, consciousness, maximize social utility, saving,
result orientation, emotional quotient, nondiscrimination, suppress, public mind, perseverance
and willingness.
2. The organization loyalty of clients consisted of 4 factors namely relationship,
reputation, satisfaction and feeling.
3. The linear structural relationship models between moral of school administrators
and organizational loyalty of clients were related. The moral factors of school administrators
affecting the organization loyalty of clients namely willingness, responsibility, fairness, result
orientation, emotional quotient, honesty and maximize social utility.
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บทที่ 1
บทนํา
นานาอารยประเทศทั่วโลก ตางพัฒนาคนในประเทศใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสม
กับสังคม แตคณ
ุ ธรรมจริยธรรมที่มุงเนน ขัน้ ตอนหรือวิธีการในการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมของแตละ
ประเทศยอมมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ปลูกฝงกันมายาวนาน ประเทศไทยในอดีต
แมวาวัฒนธรรมของสังคมไทย จะเปนสังคมของคนไทยที่มี คุณธรรม มีความรักสามัคคี มีเมตตา
ใหอภัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลและแบงปน เปนสังคมแหงการดํารงชีวิตทีส่ ั่งสมมายาวนาน
แตชวงกอนการปฏิรูประบบราชการนั้น ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
มากกวาการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคม(นงลักษณวิรัชัย 2551:52)อีกทัง้
กระแสการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกที่เนนย้ําในเรื่องของเศรษฐกิจจนกลายเปนกระแสวัตถุนิยม
เปนตนเหตุที่สําคัญ กลบเกลื่อนกระแสดั่งเดิมของสังคม เกิดการแขงขัน ชวงชิงผลประโยชน
เพื่อตนเอง เพื่อพวกพองตนเอง จนขาดจิตสํานึก ขาดสติ ขาดความสามัคคี และขยายตัวกลายเปน
คานิยมใหมโดยเริ่มตนที่สถานบันครอบครัว สถานบันการศึกษา ทองถิ่น สังคมประเทศ และทีส่ ุด
ลุกลามไปในสังคมโลกในทุกวันนี้
จากการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมโลกในรูปแบบ ของโลกไรพรมแดน(borderless world)
โลกาภิวตั น (globalization) และความเปนสากล (internationalization) มีการพูดคุยกันถึงความลมเหลว
ของสังคม และจุดที่ทกุ ฝายใหความสําคัญ คือความลมเหลวของโรงเรียน วิธีการเรียนรู บรรยากาศ
ในโรงเรียน การขาดปลูกจิตสํานึกในดานคุณธรรมจริยธรรม(ไพพรรณ เกียรติโชติชยั 2545:1) ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในขณะเดียวกัน ระบบราชการ เริ่มตื่นตัวในการปฏิรูป เนน
ระบบราชการที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีประสิทธิผล เปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนเพื่อใหเทาทันสภาพการณที่เกิดขึน้ ผูบริหารสถานศึกษา ครู จึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และค า นิ ย มในการทํา งานให ส อดคล อ งกั บ ระบบราชการแนวใหม (สํา นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ศูนยสงเสริมจริยธรรม 2545:5) จึงไดมีการคนคิด และพัฒนารูปแบบการบริหารที่
หลากหลาย โดยเฉพาะแนวคิดทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิม่ เติบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดขยายรูปแบบเปนเศรษฐศาสตรภาครัฐ (public economies) เกิด
เปนการแขงขันโดยใชหลักการตลาด(marketing)มากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอก มีความคิดสรางสรรค รูจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และ
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โอกาสของตนเองเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่วางไว โดยตั้งอยูบน
พื้นฐานของ ความซื่อสัตย สุจริต มีจิตเปนสาธาณะ มีความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งเปน
คุณสมบัติที่สําคัญของผูบริหารมืออาชีพ (professional) หากองคกรใดมีผูนําที่ขาดทักษะตางๆ
ดังกลาว อันจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหองคกรนั้น ๆ ขาดความเชื่อถือ เกิดความเสียหาย และลมเหลว
ในที่สดุ ดังตัวอยางบริษัทในสหรัฐอเมริกาหลายแหง เชน เอ็นตัน ไทโค (Enton Tyco) และ เวิลด คอม
(World Com) (ชัยเสฎฐ พรหมศรี 2548:15) ตองพบกับความเสียหาย เพราะผูบริหารขาดคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหาร ในประเทศไทยก็เชนกัน ดวยกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว สงผลใหเกิดความเสื่อมถอยในดานคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคคล ขาราชการไทย
บางสวน มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารแนวใหม(สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2545:คํานํา) จึงกอใหเกิดปญหามากมายตามมา ดังนั้น ผูบริหาร
จึงตองแสวงหานวัตกรรม(innovation) ในดานการบริหารที่สามารถพัฒนาทักษะทางดานคุณธรรม
จริยธรรมที่นําไปสูสมรรถนะหลัก(core competency) ขององคกร อันเปนแนวทางในการบริหาร
รูปแบบธรรมาภิบาล(good governance) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร
ใหเขมแข็ง เติมโต มั่นคง ยัง่ ยืน (sustainable) สรางความ พึงพอใจ เชื่อถือ ศรัทราตอผูรับบริการ
ชุมชน และผูท ี่มีสวนเกีย่ วของ กอใหเกิดความรูสึกที่ดี มีความสัมพันธที่ดี และสรางชื่อเสียงใหกบั
องคการ จนเกิดเปนภาวะความภักดีของผูรับบริการ ผูรับบริการ ชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ใหการชวยเหลือ สนับสนุน มีสวนรวมในการพัฒนาองคกรรวมกัน และมีสวนพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวไปพรอมกันสืบไป
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาของไทย ไดมีการพัฒนาทั้งในแงวิธีการ กระบวนการ และการบริหาร
ไปสูความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการศึกษาตอบสนองความตองการของสังคมไดมากทีส่ ุด
แนวคิดและกระบวนทัศนที่เกี่ยวกับ “การศึกษา” ไดพัฒนาการจัดการบริหาร เพื่อใหบุคคล และ
สังคมเขามามีสว นรวมในจัดการศึกษามากขึ้น ปจจุบนั การศึกษาไดกลายเปนธุรกิจบริการ อันเปนไปตาม
กระบวนการพัฒนาทางสังคม การศึกษาไดพัฒนาเปนการแขงขัน (school as a competitive advantage)
อันหมายถึงโลกสังคมการศึกษา ปจจุบันเปดโอกาสใหมีการแขงขันทางการจัดการทางการศึกษา
อยางเสรีมากยิง่ ขึ้น เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ อันไดแก นักเรียน พอ-แม ผูปกครอง
ชุมชน สังคม และทองถิ่น สถานศึกษาจําเปนตองจัดระบบบริการทางการศึกษาทีด่ ี หาจุดแข็งของ
ตนเองที่คนอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได ผูรับบริการจะเปนผูเลือกเอง ริช และนออี (Wringh & Noe
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1996 : 15-16) และเปนผูใชบริการที่มีความสําคัญที่สุดโดยใหทุกคนไดมีสวนรวม(stake holder)
เมื่อเปนเชนนี้ ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัว (change and
adaptation) โดยการมองหา “จุดใหบริการที่ยั่งยืน” อันเปนการผสมผสานยุทธศาสตรดานการตลาด
เพื่อสรางความเติบโต กาวหนาอยางมัน่ คง ของสถานศึกษาตอไป
จากการวิเคราะหของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จสูงสุดพบวา “จุดขายหรือจุดให
บริการ” ขององคกรไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดหรือเปนหนวยงานที่ขยายตัวและ
เติบโตเร็วที่สุด แต“จุดขายหรือจุดใหบริการ” ขององคกรเหลานั้นกลับอยูที่ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย รองลงมา คือ ระบบงาน ผูบริหารสถานศึกษาก็เชนกัน ตองเขาใจประเด็นเหลานี้
อยางลึกซึ้ง จึงจะสามารถนําพาองคกรผานพนวิกฤติไปได นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเปน
กรณีศึกษา(case study) ตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และองคกรอุตสาหกรรม
(industrial economies and organization) ของมารติน( Martin 1989 : 2 - 8) โดยวิเคราะหโครงสราง
พฤติกรรม และผลการดําเนินการดานตลาดของการศึกษา ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สังเคราะหตามมาตราที่สัมพันธเชิงเศรษฐศาสตร
พบวา อุปสงค และอุปทาน โครงสรางของตลาด มีผลใหแตละตลาดของการศึกษามีพฤติกรรมที่
แตกตางกันไป อันจะสงผลตอการดําเนินการทางการตลาดการศึกษาในหลายแงมุม เชน ประสิทธิภาพ
และการเติบโตของทางการศึกษา การจัดสรรทรัพยากร และเสถียรภาพ อยางไรก็ตาม ความสัมพันธ
ในแตละดานอาจมีผลกระทบและสงผลตอกัน สิ่งแรกที่ผลการวิเคราะหพบคือ การศึกษาซึ่งเปน
เสมือนผลผลิต(product) ในการตลาดการศึกษาเปนผลผลิตที่ผูรับบริการ คือ นักเรียน พอ-แม
ผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น ตองแสวงหา เพื่อตอบสนองความพอใจของตนเอง สถานศึกษา
ตองการใหบริการทางการศึกษา เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ เปนการแลกเปลี่ยนในการ
ใหบริการทางการศึกษา ระหวางผูรับบริการที่เกิดขึ้น การปฏิสัมพันธกันระหวางผูรับบริการ จะเปน
ตัวกําหนดตนทุนและผลประโยชนของแตละฝาย รวมทั้งกําหนดการจัดการทรัพยากรในการศึกษา
ทั้งในแงการจัดการและผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ตอจากนั้นไดศึกษาวิเคราะหเรื่องพฤติกรรม
และเหตุผลของผูรับบริการ พบวาผูรับบริการจะแสวงหาประโยชนสูงสุดใหกับตัวเอง(maximize
utility) โดยการเลือกสถานศึกษาที่ตอบสนองความพึงพอใจหรือชอบมากที่สุด ภายใตเงื่อนไขของ
ระดับรายไดของแตละคน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮนเดอรเซน และโพลเล(Hendersen and
Poole 1991 : 164-166) ที่พบวาผูบริโภคแตละคนสามารถบริโภคสินคาในชวงเวลาหนึ่งไดโดยจะ
ไมปฏิเสธการบริโภคสินคาที่สามารถสนองความตองการ หรือชอบของตน เองมากที่สุดถาอยูใน
วิสัยที่สามารถแสวงหาบริการนั้นได การศึกษาก็เชนกัน จําตองเกิดจากความพึงพอใจเปนเหตุเบื้องตน
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ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาถาอยูในวิสยั ที่ทําได นอกจากนีผ้ ูวิจัยยังไดศกึ ษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชแนวคิดของชิลเลอร (Schiller 1996 : 125-130) ที่
กลาวถึงวัตถุประสงคของธุรกิจคือกําไรสูงสุด พบวาปจจุบันหนวยผลิตทางการศึกษาในตลาด
ตองการใหบริการทางดานการศึกษาใหแกนกั เรียน พอ-แม ผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น ภายใต
วัตถุประสงค (maximize profit) ที่จะไดกําไรสูงสุด (ซึ่งอาจจะไมใชรูปแบบของตัวเงินมากที่สุด
แตอาจจะเปนการคืนกําไรใหกับสังคม การชวยเหลือสังคม หรือ แมแตการไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ กัน) จึงทําใหเกิดพัฒนากระบวนการ การบริหารจัดการทางดานการศึกษา
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการหลากหลายมากขึ้น
จากการศึกษาวิเคราะหตามบริบท กับสวนที่สัมพันธกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทําใหเห็นไดชัดวา สงผลใหอุปสงค และอุปทาน ของ
การศึกษา ขยายตัว ทั้งในเชิงปริมาณ และความหลากหลายของประเภททางการศึกษา
การขยายรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหการศึกษามีความ
หลากหลาย การแขงขันสูงขึ้น สิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงตอการศึกษาของชาติในหลายกรณี อันสอดคลอง
กับแนวคิดของ รอฟ (Rohlf 1993 : 250) ที่กลาววา การขยายตัวของอุปสงค (growth of demand)
จะทําใหเกิดความแตกตางของการใหบริการในตลาด เพราะทําใหเกิดผูประกอบการรายใหมและ
ชองทางสําหรับผูรับบริการมากขึ้น จากกระแส ตาง ๆ เหลานี้ ภาพการแขงขันตามการจัดการของ
องคกรทางการศึกษาจึงปรากฏชัดในรูปแบบการยึดนักเรียนเปนสําคัญ(customer oriented) และมุง
การใหบริการตรงโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง(learner centered) จากประเด็นการศึกษาเบื้องตน
เหลานี้ ทําใหผูวิจยั สนใจที่จะศึกษานวัตกรรม(innovation) ที่ชว ยสงเสริมการใหบริการทางการศึกษา
ใหไดผลสูงสุด อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการใชบุคคลากรทางการศึกษา และทรัพยากรอื่นๆ
ของสถานศึกษา อีกดวย
นอกจากนั้น ผูวิจัยไดจดั ทํากรณีศึกษา(case study) การจัดการความสัมพันธของผูบริหาร
สถานศึกษากับผูรับบริการอันไดแก นักเรียน พอ-แม ผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น
(Customer Relation management : CRM) เพื่อศึกษากิจกรรม และผลการปฏิบัติงานที่จะทําให
ผูรับบริการไมเปลี่ยนไปเขาสถานศึกษาอื่น (non-switching to competitors) โดยศึกษา เกีย่ วกับการสราง
ความสัมพันธที่ดี ทําใหผูรับบริการ เกิดความภักดีตอสถานศึกษา โดยไดทําการสํารวจ การบริหาร
ประสบการณของผูรับบริการ(Customer Experience Management : CEM) โดยศึกษาเกีย่ วกับ
องคประกอบดานอารมณความรูสึก(emotional element) อันเกี่ยวกับการบริการเสริมทั้งกอน และ
หลังการใหบริการทางการศึกษา พบวา ผูรับบริการใหความสําคัญตอ ความมีชื่อเสียงของสถาบัน
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(reputation) ความพึงพอใจตอสถานศึกษาผูบริหารและบุคคลากร(satisfaction) ความสัมพันธ
(relationship)ของผูรับบริการกับสถานศึกษา ความรูสึก(felling) ที่ดีตอ สถานศึกษาในภาพรวม
จากขอคนพบ ทําใหผวู ิจยั สนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อ
สรางเปนความสามารถหลักของสถานศึกษา (core competencies) ใหเกิดเปนนวัตกรรม รูปแบบ
การบริหาร ทามกลางการแขงขันและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง การศึกษา(education)
เปนการใหบริการ อันเปนไปตามบริบทของยุคโลกาภิวัฒน (globalization) ซึ่ง ริชารด ดาฟท
(Richard Daft 2005 : 23) ไดเสนอแนวคิดในการบริหารไววา ในธุรกิจการแขงขันยุคปจจุบัน
ผูบริหารตองมีลักษณะเปนตัวแทนของคุณธรรม (moral agent) ดังนั้นผูบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน
จําเปนตองมีหลักของธรรมาภิบาล(good governance) จึงจะสามารถพัฒนาองคกรใหเติบโต มั่นคง
และยั่งยืน (sustainable business) แนวคิดนี้สอดคลองกับการจัดการของภาครัฐที่มุงเนนการสงเสริม
สรางหลักธรรมาภิบาล(good governance) ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อันจะชวยกระตุน การพัฒนา
และขยายตัวของคุณธรรมจริยธรรมขององคกร ทั้งนี้เพราะความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
มีอยูอยางใกลชิด ภาครัฐในฐานะที่เปนผูควบคุมกติกาการดําเนินงานของเอกชน ยอมมีผลตอ
การเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในวงการธุรกิจ การยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบขององคการที่มีตอสังคม ถาการควบคุมยอหยอนหรือหนวยงานในภาครัฐมีสวนรู
เห็นเปนใจ เกิดการทุจริต เอารัดเอาเปรียบสังคม และผูบริโภค บางครั้งมีการรวมมือกันระหวาง
บุคลากรในภาครัฐกับในภาคเอกชน เพื่อแสวงหาประโยชนอันมิชอบ และเปนอุปสรรคทําให
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการทําธุรกิจเปนไปไดยากลําบาก
ธรรมาภิบาล(good governance) และบรรษัทภิบาล(corporate governance) ไดมีการใช
อยางกวางขวางในชวงระยะ 10 ปที่ผานมา โดยธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
(asian development bank) นํามาเปนเงื่อนไขทางการเมืองในการใหเงินกู (กรุงเทพธุรกิจ 2545 : 4)
โดยประเพณีแลว ธนาคารทั้งสองถูกหามไมใหใชปจจัยทางการเมืองเปนเงื่อนไขในการใหเงินกู
ตอมาธนาคารโลกไดยอมรับความจําเปนของเงื่อนไขทางการเมือง โดยถือเอาธรรมาภิบาล(good
governance) เปนเงื่อนไขมากกวาที่จะเอาประชาธิปไตย เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความออนไหว
ทางการเมือง ธนาคารโลก(world bank) ไดแยก ธรรมาภิบาลออกจากประชาธิปไตย จะเห็นจากการเนน
เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งไมจําเปนตองเกิดขึ้นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
เพราะวัตถุประสงคของธนาคารโลก(world bank) เนนเรื่องการพัฒนา อยางไรก็ตาม ธนาคารโลก
(world bank) ไดถือวา ธรรมาภิบาล(good governance) กับประชาธิปไตยเปนเรื่องที่ไปดวยกันได
ลักษณะหลายอยางที่เปนเรื่องของ ธรรมาภิบาล(good governance) เชน ความโปรงใส การเปดเผย
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ขอมูลใหสาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบได อันเปนเงื่อนไขสําคัญของการทําใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงใหเปนประชาธิปไตย(Asian Values 1999:70)
การจัดใหมีธรรมาภิบาลของภาครัฐ หรือบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการเสริมสราง คุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารจัดการ เปนการลมเลิกความคิดดั้งเดิมของ
การทําธุรกิจที่มุงเนนกําไรสูงสุดใชกลยุทธทาํ ลายคูแขงขันพยายามหาทางทําธุรกิจแบบผูกขาด
เปลี่ยนเปนการคืนกําไรใหแกสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือวาเปนผูมีผลประโยชนหรือ
มีสวนไดสวนเสีย(Stake holder) ความรับผิดชอบเชนนี้ เนนการสรางสรรคสังคม ชวยแกไขปญหาตาง ๆ
ของสังคม รวมทั้งการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีความเชื่อวาถาสังคมเสื่อมถอย ธุรกิจจะเสื่อมถอย
ดวยเชนกัน ธรรมาภิบาลจะประสบผลสําเร็จไดตองเกิดจากคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนหนาที่ของทุกองคการ ที่จะตองปลูกฝงแนวความคิดคานิยมที่
สรางสรรคซึ่งเปนคุณธรรมประจําใจใหเกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบของทุกคนที่
ตองปฏิบัติ และยึดถือ เปนวัฒนธรรมขององคการนั้น ๆ ตอไป
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองคการทางการศึกษานั้น ปจจัยที่สาํ คัญอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ถือเปนหลักใหญคือ ผูบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมดานจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ คือพฤติกรรมที่ไมใชเพียงแตถูกตองตามกฎหมายเทานั้นแตยังตองเปนพฤติกรรม
ที่ถูกตองภายในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมที่บุคคลในสังคมโดยทัว่ ไปยอมรับได นอกจากนี้
คุณธรรมจริยธรรมนั้นยังเปนองคประกอบหนึ่งที่จะสรางศรัทธา อันเปนแรงจูงใจใหเกิดความรัก
ความสามัคคี รวมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุง ไปสูเ ปาหมายเดียวกันไดทาํ ใหผูรวมงานทุกคนในองคการ
เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผูนํา (สุภทั ทา 2008:14)
ปญหาของการวิจัย
ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดการแขงขันในทุก ๆ ดาน แตตรงกันขาม
คุณภาพการศึกษาของคนไทยที่ต่ําลงโดยเฉลี่ย และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ
ในแถบเอเชียดวยกัน ตลอดจนสังคมตกอยูในกระแสบริโภคนิยม โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
(หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2549 :1)ซึ่งเปนศูนยรวมของเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการศึกษา การศึกษาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานใหเยาวชนเติบโตเปน
ผลเมืองที่มีภูมิคุมกันทางสังคมที่มั่นคง พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงคูไปกับเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23
ที่กลาววา “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมใน
เรื่องเกี่ยวกับตนเองและสังคม ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ความรูเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชความรู และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข” นอกจากนั้นในมาตรา 24 ระบุวา “การจัด
กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาที่ตองจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ ใหไดสัดสวนสมดุลรวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดย
ความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย” โดยเฉพาะ ผูบริหารสถานศึกษา ครู ที่จะเปนแบบอยางถายทอด
ลงสูตัวนักเรียน ที่จะเปนบุคคลากรที่สําคัญของ สังคม ชุมชน และของชาติบานเมือง
จากรายงานการวิจัย ของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2550:23) พบวาสังคมไทยกําลัง
ประสบปญหาความเสื่อมโทรมดานคุณธรรมจริยธรรม ในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจสรางวิกฤติใหแก
สังคมไทยไดในอนาคต จากรายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ป 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานวามีเด็กและเยาวชนกระทําผิดเพิ่มขึ้นจาก 11,045 คดี
ในไตรมาสแรกป 2549 เปน 11,755 คดี ในไตรมาสแรกป 2550 หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.4 ผลการติดตาม
สภาวการณเด็กและเยาวชนป 2548-2549 ของสถาบันรามจิตติ พบวามีวยั รุนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา
ขึ้นไปดื่มแอลกอฮอลจํานวน 4 ลานคน หรือรอยละ 38.33 ของประชากร ซึ่งเยาวชนที่เขาอยูใน
สถานพินิจ มีถึงรอยละ 34.8 ที่กระทําผิดขณะมึนเมา
ความออนดอยดานคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนนั้น เปนสัญญาณอันตรายที่
เรียกรองใหผูที่เกี่ยวของหันมาใหความสนใจ โดยเฉพาะ “ครู” ควรเขามีสวนวางรากฐานคุณธรรม
ในเด็กและเยาวชน อยางไรก็ตามการที่ครูผูสอนจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูเรียนไดนั้น ตองเกิดจากการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกับงานดานวิชาการ ผูบริหารจึงควรเปนผูที่มีทักษะดานบริหารจัดการมี
ความสามารถในการสรางเครือขาย เพื่อจัดสรรทรัพยากรมาสนับสนุนการจัดการสอน และระดม
ทรัพยากรจากชุมชน องคกรศาสนา ปราชญชาวบาน หนวยงานรัฐ-เอกชน มหาวิทยาลัย ฯลฯ และที่
สําคัญ ตองเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสังคมใด ๆ จะยั่งยืนถาวรไดนั้นตองเปนสังคมที่คนใน
สังคมมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะคุณธรรมจริยธรรมเปนเหมือนเสาหลักใหญทแี่ ข็งแรงคอยค้าํ จุน
สังคมไว หากขาดเสาหลักนีไ้ ป สังคมนั้นยอมพังทลายในที่สุด ซึ่งครูผูสอนนับเปนบุคคลสําคัญที่มี
สวนค้ําจุนสังคม ผานการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2550: 43) ไดนําเอาผลงานวิจัย จากโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มี
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ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน
เชิงคุณธรรม มีขอคนพบสําคัญในชวงที่มีการประชุมแบบเนนกลุม เปาหมาย การสัมภาษณเชิงลึก
และเทคนิคเดลฟาย กลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดผลนัน้
มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของมิไดมีเพียงปจจัยดานวิธีการสอนในชั้นเรียนเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา เนื่องดวยการบริหารจัดการสถานศึกษาจะเกีย่ วของกับ
การกําหนดแนวทางกลยุทธ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการสอน ดังนั้นคุณธรรม
จริยธรรมจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษาของชาติ
นอกจากนั้น มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 กลาววา อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษา
ตลอดชีวิต และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
วาคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค โดยมุงใหคนไทยเปน คนเกง คนดี และมีความสุข และได
กําหนดตัวบงชี้ตามมาตรฐานนี้ 5 ตัวบงชี้ คือ มีกําลังกาย กําลังใจทีส่ มบูรณ มีความรู และทักษะที่
จําเปน และเพียงพอในการดํารงชีวิต มีทักษะการเรียนรู และการปรับตัว มีทักษะทางสังคม และมี
คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
ดังนั้นนโยบายการศึกษาของประเทศ จึงใหความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ แตคงไวซึ่งสังคม
ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทย ที่มีศาสนธรรมเปนหลักประจําใจ ภายใตสังคมฐานความรู
ที่มีการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการใหทกุ ภาคสวนของสังคมเขามามีสว นรวมในการตัดสิน ใจ
ในกิจกรรมการศึกษาในชุมชนและทองถิ่นของตน สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพและสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ เปนฐานในการดํารงชีวิตภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก โดยยังคงรักษาเอกลักษณความเปนไทย
มีความสุข พึงตนเอง สามารถเลือกใชความรู เทคโนโลยีอยางคุมคา และเหมาะสม มีภูมิคุมกันทีด่ ี
มีความยืดหยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงคูก ับการมีคุณธรรม โดยที่สิ่งเหลานี้ตองเริ่มตนที่สถานศึกษา
ที่ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษาที่ตองยึดปฏิบัติในแนวดาน
คุณธรรม อันเปนแบบอยางของสถานศึกษา นักเรียน พอ-แม ผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2547:1-3) สรุปประเด็นของปญหาการบริหาร
จัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไวดังนี้คอื ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน
วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไดรับการกลอมเกลาจิตใจจากหลักธรรมจากผูอาวุโส จากสภาพสังคม
และการดํารงชีวิตทีเ่ หมาะสมใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตอง ภายใตหลักธรรม
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ของทุกศาสนา จากการอบรมสั่งสอนดวยความรัก ความเอื้ออาทร ความอบอุนของครอบครัว มี
การดํารงคชีวิตดวยวิถีธรรมอยางสงบสุขมีจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกงดงามดวยคุณธรรม
จริยธรรม ภายใตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและดวยภูมิปญ
 ญาไทย
ปจจุบันวิถีชีวติ ของคนไทยแบบดั่งเดิมกําลังเสื่อมหาย ความอบอุน ความมีน้ําใจ การอยู
รวมกันอยางสันติเริ่มลดนอยเสื่อมถอยลง มีการแขงขันชวงชิง เอารัดเอาเปรียบ ความเยายวนตอ
กิเลสตัณหาทีจ่ ะเอาเปรียบสังคม เอาเปรียบคนอื่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีการนําระบบและองคความรู
แบบโลกนิยม โดยการนําวัฒนธรรมและคานิยมของประเทศตะวันตก มาเปนแกนในการจัดการศึกษา
ตลอดทั้งการสื่อสาร สื่อ สิ่งพิมพ ในยุคโลกาภิวัตนไดเขามามีบทบาท แทรกซึมในการดํารงชีวติ
อยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามหลักการจัดการศึกษา มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ จึงตองเนนความรูคูความดี บทบาทของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษา และครู
ที่อยูใกลชิดผูเรียนและชุมชนที่สุด จึงตองจัดการเรียนรูที่ดีที่สังคมใฝฝน ตอบสนองตอการแกไข
สภาพความเสือ่ มถอยของวิถีชีวิตดังกลาว จึงตองมีการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ดวยการนําหลักศาสนาที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจคุณงามความดีอยางแทจริง เนนแนวทางในการดําเนินงานสูการประพฤติปฏิบัติใหเกิดความดี
ตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยขาดการนําเอาหลักศาสนา ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดพลังในการสราง สนับสนุนจากสังคม และชุมชนตอไป และ
ยังไดสรุปประเด็นปญหาที่เกีย่ วของจากผูทรงคุณวุฒิตางๆ ไวดังนี้
การพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ทําใหชุมชนไมให
ความสนใจ และขาดการชวยเหลือสนับสนุนในดานตาง ๆ ขาดความผูกพัน ขาดความพึงพอใจ และ
โรงเรียนขาดการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล การศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะตองใหนักเรียน
รูจักตนเอง ครอบครัว และสังคมไทย สังคมโลก รูประชาธิปไตย รูวทิ ยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การกีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
การประกอบอาชีพ และการดํารงตนอยางเหมาะสม ผสมผสานความรูคูกับการมีคุณธรรม สามารถ
ใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู และการตระหนักในการใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอยางจริงจัง
สวนในดานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครพบวา ยังไมไดจัดตาม
สภาพแวดลอม ชุมชนมีความหลากหลายในแตละโรงเรียน ไมจําเปนตองจัดการเรียนการสอน
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เหมือนกัน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ยังเขามามีสวนรวมจัดการศึกษานอย ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใส
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทําใหการจัดการศึกษาไมสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน ชุมชนไมสนใจใหความชวยเหลือ ขาดความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของความภักดีของผูรับบริการที่มีตอองคการ
หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2549:8) ยังไดสรุปมุมมองของ
สังคมภายนอกที่มีตอการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเห็นวา การศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ยังขาดเอกลักษณเฉพาะ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ปรับตัวใหทันการเปลีย่ นแปลง และมั่นคงทางอารมณ โดยการพัฒนาโรงเรียนทีเ่ กิดจากการมีสว นรวม
ของผูปกครอง และชุมชนในฐานะเจาของ ขาดความสัมพันธที่ดี ขาดการชวยเหลือ สนับสนุน
ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของความภักดีตอองคการ และที่สําคัญ นักเรียนเปน
หุนสวนสําคัญในการเรียนรูสามารถสรางองคความรูดวยตัวเองอยางเหมาะสมโดยอาศัยสื่อ และ
นวัตกรรมที่ทนั สมัย ไดเรียนรูตามศักยภาพภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมในอาชีพ
สําหรับในการบริหารสถานศึกษา ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการสรางความภักดีของผูรับบริการที่มีตอสถานศึกษา พบวามีปญหาในการบริหาร
สถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนที่หลากหลาย มีอยูมากเชนกัน พบไดจากผลงาน
การวิจัยทั้งที่เปนวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ รายงานการคน ควาอิสระ และผลงานวิจัยของ
คณาจารย ที่พบวาใหความสําคัญในดานความสัมพันธกบั ชมชน ดังนี้
หวน พินธุพันธ (มปป. 8-10) ไดรวบรวมปญหาของความสัมพันธตอชุมชนไว คือ
งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคใต ของ ธงชัย มาศสุพงศ, ในภาคกลาง ของ สุชาดา
รัตนวิจิตร, ในกรุงเทพมหานคร ของ สัญญา สุรพันธุ, ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนอย สุปง คลัด
พบวา ผูบริหารในวิทยาลัยครูตางๆเห็นตรงกันคือ งานดานความสัมพันธกับชุมชน เปนงานที่ทํามาก
เปนอันดับหา ซึ่งเปนอันดับที่นอยที่สุด หรือเปนอันดับสุดทายในจํานวนงานทั้ง 5 ดาน
จากผลการวิจยั เรื่อง "ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่รบั นักเรียนชาวเขา สังกัดสํานักการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
นาน” ของ กุลเชษฐ แกววี (2537: บทคัดยอ) พบวา ปญหาการบริหารงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนคือ ผูปกครองไมสนใจการศึกษาของนักเรียน ชาวบานไมใหความรวมมือ
ผูบริหารไมมีเวลาอยูโรงเรียน และการติดตอสื่อสารลําบากยุงยาก
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จากผลการวิจยั ของเพ็ญรําไพ รามบุตร (2536 : บทคัดยอ) พบปญหา ไดแก งบประมาณ
ไมเ พี ย งพอ ครู อ าจารย มี ชั่วโมงสอนและทํางานด า นอื่นมาก แหล งวิท ยาการในชุ ม ชนมี นอย
ผูปกครองและประชาชนมีฐานะยากจน และการประสานงานระหวางโรงเรียนกับองคกรตาง ๆ ใน
ชุมชนไมสม่ําเสมอ
จากผลการวิจยั เรื่อง ของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ และคณะ(2542 : บทคัดยอ) พบวา
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานโดยทั่วไปมีความใกลชิดกันดี แตจะมีบางครอบครัวที่ไมให
ความรวมมือและคอนขางจะทอดทิ้งเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากปญหาทางครอบครัว ในดานชุมชนเมื่อ
นักเรียนไปรวมกิจกรรมกับชุมชน เชนกิจกรรมกีฬา จะไดรับการยกยองชมเชยในความมีวินัย
มีน้ําใจนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นๆ ไมกอการทะเลาะวิวาท เมื่อตั้งโรงเรียนใหมๆชุมชนไมแนใจวา
เปนโรงเรียนประเภทใด แตเมื่อลวงเลยไปเกิดความรูสึกวาเปนโรงเรียนที่เนนคุณธรรม ฝกนักเรียน
ใหรับผิดชอบตนเอง ชวยเหลือตนเองได มีคุณธรรมสูง
จากผลการวิจัยทั้งหมดพบวา มีการใชทรัพยากรทองถิ่นที่หลากหลายในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งประเภททรัพยากรบุคคล ประเภททรัพยากรทางวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ประเภท
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และประเภททรัพยากรทางสังคม, สถานศึกษาใหบริการดานอาคารสถานที่
วัสดุ อุปกรณแกชุมชน, สถานศึกษากับชุมชนใกลชิดกันดี, ผูเรียนออกไปรวมกิจกรรมกับชุมชน
และชุมชนเขาใจสถานศึกษาดีขึ้น
แตก็พบปญหาการบริหารสถานศึกษา ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวม
คือ การบริหารสถานศึกษา ดานการสรางความสัมพันธกบั ชุมชน ไดรับการปฏิบัตินอยกวาการบริหารงาน
ดานอื่น และมีปญหาอื่นๆที่หลากหลาย เชน ผูปกครองไมสนใจการศึกษาของผูเรียนชุมชนไมให
ความรวมมือกับสถานศึกษา ครูอาจารยมีชั่วโมงสอนมากไมมีเวลาใหบริการชุมชนแหลงทรัพยากร
ทองถิ่นมีนอย ผูปกครองในชุมชนยากจนไมใหความรวมมือกับสถานศึกษา และขาดวัสดุครุภณ
ั ฑ
ในการเผยแพรเกียรติประวัติของสถานศึกษา เปนตน ซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน เปน
องคประกอบที่สําคัญในการสรางความภักดีของผูรับบริการตอองคการนั้น ๆ
จากที่กลาวมาแลว จะพบวาสภาพปญหาบริบททางการศึกษาที่มีการพัฒนารูปแบบ
ซับซอนมากขึ้นตามเงื่อนไขของบริบททางสังคม การขับเคลื่อนของกระแสธุรกิจทําใหผูวจิ ัยสนใจ
ที่จะศึกษาในสวนที่เกีย่ วกับการพัฒนาองคกรใหยั่งยืน โดยมีนวัตกรรม(innovation) และรูปแบบที่
ชัดเจน ที่ชวยในการบริหารทีก่ อใหเกิดสมรรถนะหลัก(core competency) ของสถานศึกษา เปนพื้นฐาน
ของการทํางานองครวม(holistic) ในเชิงบริหาร สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากร
ทางการศึกษา การดําเนินงานในเชิงความคุมคาของงบประมาณ มีศักยภาพ ตลอดจนมีความสามารถ
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ในการแขงขันการใหบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถตอบสนองความตองการที่
แตกตางหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับในคุณคา จากผูรับบริการโดยใชคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนเครื่องมือ และสรางเปนวัฒนธรรมใน
การทํางานใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ อันไดแกนกั เรียน พอ-แม ผูปกครอง ชุมชน
สังคม โดยนํามาบูรณาการเขากับหลักทางดานการตลาด (marketing) ที่ผูบริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสถานศึกษานัน้ ๆ นํามาบูรณาการสรางเปนกรอบคุณธรรมประจําใจ กอใหเกิดคานิยม
และมาตรฐานดานคุณธรรมมีคุณลักษณะเปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการ สรางความรูสกึ ที่ดี
ผูรับบริการ สรางความพึงพอใจใหกับผูร ับบริการ เพื่อเสริมสรางใหเกิดชื่อเสียง ภาพลักษณ และ
ความเชื่อถือตอผูรับบริการ ในทางตรงกันขาม ผูรับบริการ จะเปนแรงผลักดัน สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออม ใหความชวยเหลือ ปกปอง ดูแล สนับสนุน ในรูปแบบตาง ๆ
ทําใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับ และพัฒนาตนเองใหเทาทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงเติมโต
อยางยั่งยืนรวมไปกับชุมชน สืบไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว
ดังนี้
1. เพื่ อ ทราบองค ป ระกอบของระดั บ คุ ณ ธรรมของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบระดับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ
3. เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางในการวิจยั ผูวิจยั จึงไดกาํ หนดคําถามการวิจัยดังนี้
1. คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีองคประกอบอะไรบาง
และ ในอยูระดับใด
2. ความภักดีตอ องคการของผูรับบริการอยูในระดับใด
3. ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารกับความภักดีตอองคการ
ของผูรับบริการมีรูปแบบเปนอยางไร สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม อยางไร
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สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการในการศึกษา ผูวจิ ัย จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดงั นี้
1. คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบตาง ๆ อยู
ในระดับมาก
2. ความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ อยูในระดับมาก
3. รูปแบบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงโครงสรางกับความภักดี
ตอองคการของผูรับบริการ และมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดใชแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการดานตาง ๆ
ประกอบกับสังเคราะห จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน นํามากําหนดเปนกรอบที่ใชใน
การวิจัยดังนี้
1. คุณธรรมของผูบริหาร ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และสังเคราะห
จากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวน 15 คน ประกอบแนวทาง ของนงลักษ วิวิรัชชัย และคณะ
(2551: ง) สํานักงานขาราชการพลเรือน ศูนยสงเสริมจริยธรรม (2545:13-23) เลนนิค และ คีล
(Lennic D. & Kiel F.Z. 2005:24-25), และ วีลาสเควส (Velasquez 2002:129-131) นํามาสรางเปน
ขอคําถามในแบบสอบถามในแบบสอบถาม
2. ดานความภักดีตอองคการ(organization loyalty) ผูวิจัยไดรวบรวมจากทฤษฎีและ
แนวคิดดานการตลาดและการศึกษามาประยุกตรวมกัน ประกอบกับการสังเคราะหจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยใชรวมกับคิดของ ลิชเชลด (Reichheld, 2001:187) คอทเลอร และ
อารมสตรอง(Kotler and Armstrong: 2001: 388) จาก จอนสัน และ กัสทราฟสัน(Johnson &
Gustafsson 2001:116-117)ไดองคประกอบความภักดี 4 ดาน คือ 1) ดานความสัมพันธ (relationship)
2) ดานความมีชื่อเสียง (reputation) 3) ดานความพึงพอใจ (satisfaction) และ 4) ดานความรูสึก
(feeling) โดยนํามาสรางเปนขอคําถามใบแบบสอบถามโดยแสดงในแผนภูมิที่ 1
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ตัวแปรตน(X)

ตัวแปรตาม(Y)

ทฤษฎีอื่น ๆ

ทฤษฎีอื่น ๆ

คุณธรรม

ความภักดี

นงลักษณฯ และคณะ
Lennic&Kiel

Valasquez
สํานักก.พ.
สัมภาษณฯ

สัมภาษณฯ

Reichheld
&Teal
Johnson
& Gustadsson
Kotler
& Armstrong

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : นงลักษ วิวิรัชชัย และคณะ, การสํารวจและสังเคราะหตวั บงชี้คุณธรรมจริยธรรม (กรุงเทพฯ :
บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด 2551), ง.
: สํานักงานขาราชการพลเรือน ศูนยสงเสริมจริยธรรม, คานิยมสรางสรรค ของเจาหนาที่ของรัฐ,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา กรมศาสนา, 2545), 13-23.
: Lennic D. and Kiel F. Z., Moral intelligence: Enhancing business performance and
leadership success (Upper Saddle River, NJ : Wharton School Publishing, 2005), 24-25.
: Manuel G. Velasquez, Business Ethics: Concepts and Cases, 5th ed. (Upper Saddle River,
New Jersey : Phoenix Color Corp, 2002), 129-131.
: Frederick F. Reichheld, Loyalty Rules!:How Today’s Leaders Build Lasting Relationships
(Boston : Harvard Business School Press Massachusetts, 2001), 187.
: Michael D. Johnson and Anders Gustafsson, Improving Customer Satisfaction Loyalty and
profit : An Integrated Measurement and Management System (San Francisco : Josseey-Bass A
Wiley Company, 2000), 116-117.
: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, and V. Wong, Principles of Marketing, 3rd ed.
(England : Pearson Education Ltd. Essex, 2002), 388.
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ขอตกลงเบื้องตน
ในการศึกษาวิจัย รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้
1.ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาวิจัยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
เปดสอนในป 2550 จํานวนทัง้ สิ้น 435 โรงเรียน ในลักษณะของจัดเปนกลุมเขต (โซน) ที่มีสภาพทองถิ่น
สภาพการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจใกลเคียงกัน และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กระจายอยูทกุ กลุมเขตพื้นที่
2.ในการวิจัยครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาที่เปนบุคคลภายนอก และผูปกครองนักเรียน เปนผูประเมิน
ผูบริหารสถานศึกษา สวนครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง เปนตัวแทนผูรับบริการที่
ประเมินความภักดีตอสถานศึกษา
คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน
ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทหลัก ๆ ไวดังนี้
คุณธรรมของผูบริหาร โดยทั่วไปคุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติที่ดีของผูบริหาร หรือ
คุณสมบัติที่เปนธรรมของผูบริหาร อันเกิดจากการสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย หรือเกิดจาก
ขนบธรรมเนียมที่ถายทอดกันมา จนเปนทีย่ อมรับของสากล
ในงานวิจยั นี้คณ
ุ ธรรมของผูบริหาร(moral)สถานศึกษา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนความดีงาม และถูกตองตามกรอบมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับของ
สังคมสากลทั่วไป
ความภักดีตอองคการ (organization loyalty) โดยทั่วไปหมายถึงการอุทิศตัว หรือ
ความเอาใจใสของบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือคณะ เปนความรูสึกที่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนพิเศษ ซึ่ง
อาจจะเกิดกับองคกร บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่เปนอุดมการณ หรือความคิด หรือภาระหนาที่ หรือเหตุผล
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ความภักดีตอองคการ (organization loyalty)ของผูรับบริการ หมายถึง
ความรูสึก (Felling) ผูกพันธตอองคการของผูรับบริการ อันไดแก ผูปกครอง พอแม ชุมชน ซึ่งเปน
ความพึงพอใจ (satisfaction)ในคุณภาพของการศึกษา สถานศึกษา การใหบริการตาง ๆ และการสราง
ความสัมพันธ (relationship) ที่ดีตอผูรับบริการ สะสมเปนชื่อเสียง (reputation) เกิดเปนความภักดี
ตอที่เกิดขึ้น ตอองคการ อันแกสถานศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตามเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นเนื้อหาที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญที่เกี่ยวกับคุณธรรม แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรม และที่เกี่ยวกับความภักดีของผูรับบริการ องคประกอบความภักดี
แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับความภักดี ความสัมพันธระหวางคุณธรรมของผูบริหารกับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คุณธรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวจิ ัยไดรวบรวม ความหมาย และคําที่เกี่ยวของกับคุณธรรมที่มีอยู
รวมทัง้ องคประกอบทีน่ ักวิชาการไดทําการศึกษาในแตละบริบท รวมทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายคุณธรรมและคําที่เกี่ยวของ
จากการรวบรวม ความหมายและคําที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดตอไปนี้
นงลักษณ วิรชั ชัย และคณะ (2551: 25) ใหความหมาย ศีลธรรมและจริยธรรม วา มี
ความหมายใกลเคียงกัน นักวิชาการมักใชคําสองคํานี้ในความหมายนัยเดียวกัน สวนคําวาคุณธรรม
มีความหมายถึง คุณสมบัติที่ถูกตองดีงาม แสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลที่อาจจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับจริยธรรมก็ได ในขณะที่คําวาจริยธรรม เปนกรอบ หรือหลักประพฤติปฏิบัติของ
กลุมคน หรือกลุมบุคคล ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ถูกตอง มาตรฐานที่ดีงามอันเปนที่ยอมรับของ
สังคม เมื่อใชคําวาคุณธรรมรวมกับคําวาจริยธรรม จึงไดคําวา คุณธรรมจริยธรรม(moral virtues)
ซึ่งมีความหมายวา การประพฤติปฏิบัติที่เปนความดีงามและถูกตองตามมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับ
ของสังคม หรือมีความหมายวาคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม
สมคิด บางโม (2549 : 12) มีความเห็นวา จริยธรรม หมายถึงหลักหรือขอควรประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกตองดีงามตามหลักคุณธรรมตลอดจนการมีปญญาไตรตรองดวยเหตุผลวา อะไรดีควรประพฤติ
อะไรไมดีไมควรประพฤติ
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จินตนา บุญบงการ (2549 : 27) ใหความหมายของจริยธรรม คือขอประพฤติปฏิบัติ หรือ
หลักความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามที่เหมาะสม ที่มีคุณธรรมและถูกตองตามศีลธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548, 2538) อธิบายวา คุณธรรม หมายถึง กรอบความประพฤติ
ความคิดที่สังคม หรือบุคคลมีความเห็นรวมกันวา เปนสิ่งที่ดีมีประโยชนมากวาโทษ สวนจริยธรรม
หมายถึง การปฏิบัติ การทําดี ละเวนความชั่วอันเปนผลมาจากการคิดดี และตามหลักจิตวิทยาคําวา
จริยธรรม ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา morality มิใช ethics สรุปหมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับวาเปน
สิ่งที่ดีงามมีประโยชนมากมายและมีโทษนอย คําวา จริยธรรม นั้น หมายถึง ระบบการทําความดี
ละเวนความชัว่ ซึ่งเปนระบบที่หมายถึงสาเหตุที่บุคคลจะกระทําหรือไมกระทํา และผลของการกระทํา
และไมกระทํา ตลอดจนกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานี้ดวย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2548:จ) ใหความหมายคุณธรรมวา
เปนกรอบความประพฤติ ความคิดที่สังคมหรือบุคคลมีความเห็นรวมกันวาเปนสิ่งดี มีประโยชน
มากกวาโทษ จริยธรรม หมายถึงการปฏิบัติ การทําดี ละเวนความชัว่ อันเปนผลมาจากการคิดดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนสถาน (2546) ใหความหมาย คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
วามีความหมายคาบเกีย่ วเชื่อมโยงกัน ใหนยิ าม คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และนิยาม
จริยธรรม มีความหมายเหมือนกับศีลธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ความประพฤติ
หรือหนาที่ที่ควรปฏิบัติในการครองชีวิต และแยกความแตกตางระหวางจริยศาสตร กับจริยศึกษาวา
จริยศาสตร(ethics) หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย
แสวงหาเกณฑในการตัดสินความประพฤติของมนุษยวาอยางไหนถูก ดีไมดี ควรไมควร และพิจารณา
ปญหาเรื่องสถานภาพทางศีลธรรม สวนจริยศึกษา (moral education) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ
ความเจริญงอกงามในทางความประพฤติและปฏิบัติตน เพือ่ ใหอยูใ นแนวทางของศีลธรรม วัฒนธรรม
และใหนิยามคําวา ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดที ี่ชอบ หรือธรรมในศีล
พระเทวินทร เทวินโท (2544) คุณธรรม ประกอบดวยคําสองคํา คือ คําวา คุณ แปลวา
ประโยชน และคําวา ธรรม ในทํานองเดียวกันกับคําวา จริยธรรม ก็ประกอบดวยคําวา จริย แปลวา
ความประพฤติที่พึงประสงค ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม มีคําวา ธรรม เปนคํารวม อธิบายความหมาย
ของคําวาธรรม วา หมายถึง ความจริง ความประพฤติดี ความถูกตอง คุณความดี ความชอบ คําสั่งสอน
ดังนั้นเพื่อความเขาใจในความหมายของทั้งสองคํานี้ จึงควรพิจารณาคํานิยามตามแนวทัศนะของ
จริยศาสตร และสังคมศาสตรควบคูกันไปดวย
ประภาศรี สีหอําไพ (2543:24) ใหความหมาย คุณธรรม คือ หลักจริยธรรมที่สราง
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยมไปดวยความสุข
ความยินดี และใหความหมายของจริยธรรมหมายถึง ความประพฤติที่อบรมกิริยา และปลูกฝง
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ลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความเจริญ
งอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจ
ที่ดีงามอยู ใ นสภาพแวดล อ มที่ โ น ม นํา ให บุ ค คลมุ ง กระทํา ความดี ละเวนความชั่ว มีแนวทาง
ความประพฤติในเรื่องของความดีงาม ความถูกตอง ประพฤติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย
และเปนประโยชนตอผูอื่น มีคุณธรรม และมโนธรรมที่จะสรางความสัมพันธอันดี โดยมีสํานึกที่
จะใชสิทธิและหนาที่ของตนตามคานิยมทีพ่ ึงประสงค
พระธรรมปฎก (2538:348) อธิบายคําวา จริยธรรม ไววา เปนคําบัญญัติขึ้นใหม มาจาก
จริย+ ธรรม โดยคําวา จริย มาจากรากศัพท คือ จร แปรวาเที่ยวไป ดําเนินไป หากแปรความหมายใน
เชิงนามธรรม แปลวา ประพฤติ ดําเนินชีวิต ครองชีวิต หรือความเปนอยู ดังนั้นคําวา จริยธรรม
จึงแปลวา ธรรมคือจริยะ หรือหลักแหงจริยะ หรือหลักแหงการประพฤติ การดําเนินชีวติ การครองชีวติ
ทั้งนี้คําวาจริยธรรมที่กลาวถึงทั่วไปมักมักมีความหมายเดียวกับคําวา ethics สําหรับคําวา ศีลธรรม
เปนคําผสมที่ บัญญัติขึ้นใหม ตนศัพทในภาษาบาลีสันสกฤติระบุคําวา ศีล หรือ สีล เทานั้น เมื่อรวม
กับคําวาธรรม ศีลธรรม จึงหมายถึงธรรมขั้นศีล หรือธรรมคือศีล และมีความหมายตรงกับขอบเขต
หมวดธรรมที่เรียกวา ธรรมจริยา ในปจจุบันกําหนดใหคําวาศีลธรรม ตรงกับ moral หรือ morality
ในภาษาอังกฤษ
สาโรช บัวศรี (อางถึงใน วาสนา ประวาลพฤกษ 2535 : 2) ใหความหมาย คุณธรรม
วาเปนความเชือ่ ของบุคคลสวนใหญเปนสิง่ งดงามที่จะสงผลใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชน และ
ความดีที่แทจริงตอสังคม
ชินวุธ สุนทรสีมะ(2533:4) กลาวถึง คุณธรรม จริยธรรม มักมีการใชควบคูหรือแทนกัน
อยูเสมอ แตทั้งสองคํามีความหมายที่แตกตางกัน คุณธรรมในความหมายทั่วไป คือคุณสมบัติที่ดี
หรือคุณสมบัติที่เปนธรรมของบุคคลอันอาจเกิดจากการสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย หรือเกิด
จากขนบธรรมเนียมประเพณีถายทอดกันมา สวนจริยธรรม เปนสิ่งทีด่ ีทยี่ อมรับโดยคนทั่วไป ใหเปน
แบบของการคิดและการปฏิบัติจนเปนพฤติกรรมที่ดีของบุคคล
เนตรพัณณา ยาวิราช (2549 : 7) และ จริยา ชินวรรโณ (2541 : 6-8) ไดประมวล
ความหมายของคําวา จริยธรรม จากบุคคลตาง ๆ ในชวง 2511-2526 ไว ดังนี้
พระราชชัยกวี (ภิกขุพุทธทาส อินทปญโญ) กลาววา จริยธรรมเปนสิ่งพึงประพฤติ
จะตองประพฤติ สวนศีลธรรม นั้น คือสิ่งที่กําลังประพฤติอยูหรือประพฤติดีแลว
วิทย วิศทเวทย อธิบายวา จริยธรรมคือความประพฤติตามคานิยมที่พึงประสงค
สาโรช บัวศรี ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ หลักความประพฤติที่อบรมกิริยา และ
ปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูใ นครรลองของของคุณธรรมหรือศีลธรรม
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สุลักษณ ศิวรักษ กลาววา จริยธรรม คือสิ่งที่คนในสังคมเกิดความเชือ่ ถือซึ่งมีตัวตนมา
จากปรมัตถสัจจะ
กอ สวัสดิพาณิชย กลาววา จริยธรรม ประมวลความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งทีด่ ีงาม
และเหมาะสม
กีรติ บุญเจือ ใหความหมาย จริยธรรม(ethical rule) หมายถึงการประมวลกฏเกณฑ
ความประพฤติของคนในสังคม
นอย พงษสนิท ใหความหมายของจริยธรรมวา เปนหลักความดีอันควรประพฤติปฏิบัติ
โดยนัยนี้จริยธรรมจึงเปนผลไดมาจากหลาย ๆ ทาง เชนประเพณีวัฒนธรรม กฏหมายเปนตน
จริยธรรมจึงเปนบรรทัดฐานของความประพฤติหลายประการ หนึ่งในบรรดาบรรทัดฐานของ
ความประพฤติทั้งหลายเปนสิง่ กําหนดวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติ อาจจะเกิดปญหาขึ้นไดวา ถาเชนนัน้
จริยธรรมแตกตางจากคานิยม กฏหมาย และระเบียบขอบังคับอยางไร? เพราะสิ่งเหลานี้เปน
ตัวกําหนดวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติเชนกัน จึงขอกลาวเพิ่มเติมวา จริยธรรมนั้น เปนสิ่งที่ควร
นํา ไปประพฤติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความดี ง าม มีจุ ด มุงหมายอยูที่คุ ณ ความดี ส ว นค านิ ย มเปนเพียงสิ่งที่
คนนิยมปฏิบัติกัน
ศักดิ์ชยั นิรัญทวี ใหความหมายคุณธรรม หมายถึง คุณภาพของจิตใจที่เขาถึงความดีงาม
ขั้นสูง ซึ่งเปนขั้นที่อยูเหนือสภาพของสังคม สิ่งแวดลอม เปนคุณงามความดีในตัวของมันเอง

คุณธรรม(ความดี)

จริยะ (ความประพฤติ)

แผนภูมิที่ 2 ความหมายของจริยธรรม
โพสท, ลอเรนซ และ เวเบอร (Post, Lawrence, and Weber 2002: 609) ใหความหมายวา
จริยธรรม หมายถึง แบบแผนของการกระทําที่ถูกตอง จริยธรรมเปนเครื่องนําทางไปสู หลักของ
ความประพฤติที่ถูกตองหลักศีลธรรม
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เวบเตอร ดิกชั่นเนอรรี่ (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 1991) ให
ความหมายคําวา คุณธรรม(virtue) วามีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา virtus = strength, manliness
หมายถึงคุณสมบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ถูกตอง ที่ดีงาม และใหความหมายคําวา จริยธรรม
(moral) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน วา moral = custom – more at MOOD หมายถึงความประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกตองตามมาตรฐานของความถูกตองความดีงาม และมีความหมายเหมือนกับคําวา ethics
ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา ethice หมายถึง หลักจริยธรรมหรือคานิยมที่เกีย่ วของกับหนาที่ที่
บุคคลหรือกลุมบุคคลตองปพฤติปฏิบัติ
ฟซเซอร (Fieser 2004) (อางถึงใน ชัยเสฎฐ พรหมศรี 2548 : 18) สรุปวา ทัศนะของ ฮูม
“Hume” วาคุณธรรมมีความหมายกวางกวาระบบจริยธรรม (ethical system) คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ดานพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเมื่อแสดงออกมาแลว มีผลที่เกิดตามมาทําใหผูแสดงพฤติกรรมนั้นมี
ความรูสึกยินดีตามกรอบของจริยธรรม เมื่อใชคําวาคุณธรรมและจริยธรรม รวมกันเรียกวา คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา moral virtues นอกจากนี้ Hume ยังเสนอแนวคิดใน
การแยกความแตกตางระหวางคุณธรรม กับความสามารถตามธรรมชาติ (natural abilities) วา
ความสามารถตามธรรมชาติ เปนคุณลักษณะที่ไมจําเปตอ งตองเกี่ยวของกับจริยธรรม เกิดขึ้นไดโดย
อัตโนมัติ และคอนขางคงทนเปลี่ยนแปลงไดยาก สวนคุณธรรมจริยธรรม นั้นเปนคุณลักษณะที่
ถูกตองตามจริยธรรม เกิดขึ้นไดดวยความตั้งใจ เปนคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไดงายตามลักษณะ
การใหรางวัลและการลงโทษ ฮูม “Hume” กลาววา การแยกความแตกตางระหวางความสามารถตาม
ธรรมชาติกับคุณธรรมจริยธรรมนี้ไมสามารถทําไดอยางชัดเจน เชน ไมสามารถบอกไดอยางชัดเจน
วาเมื่อไรที่ความกลาหาญของบุคคล (courage) เปลี่ยนสภาพจากความสามารถตามธรรมชาติเปน
คุณธรรมจริยธรรม แมกกี่ “Mackie” นักวิชาการรุนหลังไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อแยกความแตกตาง
ดังกลาววาความสามารถตามธรรมชาติ เปนคุณสมบัติที่ไมสามารถปลูกฝงหรือสรางได ไมตอบสนอง
ตอแรงกดดันทางสังคม ในขณะที่คณ
ุ ธรรมจริยธรรม เปนเรื่องที่สรางไดปลูกฝงได และตอบสนอง
ตอแรงกดดันทางสังคม
จากความหมายคุณธรรมและจริยธรรมตามทัศนะทีก่ ลาวมาแลว คําวา คุณธรรม จริยธรรม
ที่มีความหมายใกลเคียงกันหรืออาจใชแทนกันได ความหมายโดยรวมของคําทั้งสองนี้ หมายถึง
ความประพฤติที่ดีงาม อันมีรากฐานเริ่มตนจากปรัชญาความคิดที่ถูกตอง ประกอบกับมีคานิยม
ที่ถูกตอง และเมื่อประพฤติ แ ล ว เป น เหตุ ก อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก ที่ ดี ง ามทั้ ง ต อ ตนเองและตอผูอื่น
คุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องควบคุมและกํากับการประพฤติของคนในสังคม ใหมีความรูสึกนึกคิด
และแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม กอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตนเอง ผูอื่น และสังคมสวนรวม

21
จุดมุงหมายสูงสุดของการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในสังคม ใหทกุ ชีวิตอยูรว มกันในสังคมอยางสงบสันติ
และมีความสุข
องคประกอบคุณธรรมจริยธรรมทั่วไป
ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลทั่วไป มีรายละเอียด
ดังนี้
กระแสพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสครองราชย 60 ป (2549, อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย
และคณะ 2551:15) มีองคประกอบดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 1) กัลยาณมิตร 2) ความสามัคคี
3) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 4) ความขยันหมั่นเพียร 5) ความรับผิดชอบ 6) ความซื่อสัตยสุจริต
7) ความมีวินยั 8) ความยุติธรรม 9) ความมีสติสัมปชัญญะ
คณะอนุกรรมกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549:15) สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานเงื่อนไของคประกอบ
คุณธรรมไว 6 ประการไดแก 1) ความซื่อสัตย 2) ความสุจริต 3) ความขยัน 4) ความอดทน 5) มี
สติปญญา และ 6) การแบงปน
นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2551: จ) ไดรวบรวมองคประกอบคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีความสําคัญในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี้ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) ความกตัญู
3) ความขยันหมั่นเพียร 4) ความซื่อสัตย 5) ความประหยัด 7) กัลยาณมิตร 8) ความมีอิสระ 9) การมี
วินัย 10) ความยุติธรรม 11) ความรับผิดชอบ 12) ความสามัคคี 13) ความอดทน 14) ความพอใจ
หรือฉันทะ 15) ความมีสติสัมปชัญญะ
สมคิด บางโม (2549 : 48) สรุปการองคประกอบของคุณธรรม ที่ทุกอาชีพควรมี
ไดแก 1) ความซื่อสัตย 2) ความรับผิดชอบ 3 ) ความยุตธิ รรม 4) ความเสียสละ และ5) ความเมตตา
กรุณา เห็นอกเห็นใจผูอื่น
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังผนดินเชิงคุณธรรม (2548:จ) กําหนดองคประกอบคุณธรรม
เรงดวนที่ควรดําเนินการดังนี้ 1) ความซื่อสัตย 2) ความเอื้อเฟอ มีน้ําใจ มีเมตตา 3) ความละอายเกรง
กลัวตอบาป 4) มีจิตสํานึกสาธารณะ 5) การมีสติ 6) ความขยันหมัน่ เพียร
โคเวย(Covey : 2004, อางถึงใน ดนัย จันทรเจาฉาย 2548:111) กลาวถึงองคประกอบ
คุณธรรมไว 4 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน คือการมองดวยสติปญญา เพื่อดูวา ทั้งตัวบุคคล ทั้ง
โครงการตาง ๆ ทั้งเปาหมาย รวมทั้งแผนการตาง ๆ วิสัยทัศนเกิดขึ้นเมื่อเรานําความตองการมาพบ
กับความเปนไปได 2) วินยั คือ สิ่งที่เราตองทุมเทลงไป เพื่อทําใหวิสัยทัศนนนั้ เปนความจริงขึ้นมา
วินัยเกิดขึน้ เมือ่ วิศัยทัศนของเราควบคูกันไปกับความมุงมัน่ ที่จะกระทําการ 3) ไฟในตัว คือความรูสกึ
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แรงกลา ความปรารถนา เปนพลังที่เกิดจากความเชื่อมั่น เปนแรงพลักดันที่ชวยใหเรารักษาวินยั เพื่อ
ทําใหวิศัยทัศนเปนจริง 4) มโนธรรม คือ การสํานึกในหลักศีลธรรมที่อยูภายใน ความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดี มโนธรรม เปนแรงพลักดันใหแสวงหาความหมายและการสรางสรรคผลงานที่เกื้อกูลผูอื่น
เปนพลังทางวิสัยทัศน วินยั และไฟในตัว ชีวิตที่มีมโนธรรมนําทางยอมตรงขามกับชีวิตที่ถูกครอบงํา
ดวยอัตตา และ ยังกลาวตอถึง บุคคลที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ตองมี ความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) คือ ความตระหนักตน หรือความสามารถมีอิทิพลตอชีวติ ตน มีความรู เกีย่ วกับตนมากขึน้
นําความรูนั้นมาใชปรับปรุงตนเอง เอาชนะ หรือหาสิ่งอืน่ มาชดเชยจุดออนของตนเอง และการจูงใจ
ตนเอง ซึ่งเกี่ยวของเรื่องที่ทํา ใหเกิดความตื่นตัว ไดแกวิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย ความหวัง
ความปรารถนา และความรูส ึกแรงกลา องคประกอบหลักของ ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ไดแก
1) ความตระหนักตน 2) การจูงใจตนเอง 3) การควบคุมตนเอง 4) ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 5) ทักษะ
ทางสังคม
ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2545:13) ไดกําหนด
คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของคุณธรรม 5 ประการดังนี้
1) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตย และมีความรับผิดชอบ 3) โปรงใส ตรวจสอบได 4) ไมเลือก
ปฏิบัติ 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
วิชัย วงษใหญ (2542:6) กลาวถึงคุณธรรมในจิตใจ จําเปนตองมี วินัย ซึ่งวินัยประกอบ
ไปดวย 1) ความสนใจใฝรู 2) การควบคุมตนเอง 3) ความเอื้ออาทร 4) ความรับผิดชอบ 5) ความมี
เหตุผล 6) ความซื่อสัตย 7) ความขยัน 8) การตั้งเปาหมายเพื่ออนาคต
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมมฺจิตโต 2539 : 7-8) กลาวถึงธรรมของผูบริหารมี
องคประกอบ 4 ประการ ไดแก 1) ปญญาพละ คือ มีกําลังในความรอบรู 2) วิริยะพละ มีกําลังความเพียร
ความขยัน 3) อนวิชชาพละ คือ กําลังแหงการงานที่ไมมโี ทษ หรือขอเสียหาย เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย ไมมีรูรั่วของชีวิต และ 4) สังคมพละ คือ กําลังแหงการสงเคราะห หรือ มี
มนุษยสัมพันธตอคนรอบขาง และมีหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวนําใจผูคนใหผูกมิตรไมตรีเอื้อเฟอ
ตอกันตามฐานะ ทําใหอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน ซึ่งประกอบดวย
หลักธรรม 4 ประการ ไดแก 1) ทาน คือ การเสียสละใหปนของของตนตอผูอื่น 2) ปยะวาจา คือการพูด
ดวยวาจาสุภาพ 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนตอผูอื่น 4) สมานัตตา คือ การเปน
ผูประพฤติตนเสมอตนเสมอปลาย และ อิทธิบาท 4 เปนธรรม เปนขอปฏิบัติใหถึงความสําเร็จ ไดแก
1) ฉันทะ คือ ความพึงพอใจในงานที่ทํา 2) วิริยะ คือ ความขยันหมัน่ เพียรในการทํางาน 3) จิตตะ คือ
ความเอาใจใสในงาน และ 4) วิมังสา คือ การใชปญญาไตรตรองดวยเหตุและผล
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ฉลอง มาปรีดา (2539:38-52) กลาวถึงผูบริหารที่ยดึ หลักธรรมไปปฏิบัติ ทําใหเปนที่นบั ถือ
เลื่อมไส ศรัทธา ตอเพื่อนรวมงาน และผูใตบงั คับบัญชา ตลอดไปจนถึงผูทเี่ กี่ยวของ ไดแก พรหมวิหาร
4 ประกอบดวยซึ่งเปนองคประกอบของคุณธรรม ไดแก 1) เมตตา คือปราถนาใหผูอื่นเปนสุข
2) กรุณา คือ ชวยใหผูอื่นพนทุกข 3) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี และ 4) อุเบกขา การรูจกั วางเฉย
หรือวางใจเปนกลาง และ ทศพิธราชธรรม 10 ไดแก 1) ทาน คือการให 2) ศีล คือ ความประพฤติ
ดีงาม 3) ปริจจาคะ คือ การเสียสละ 4) อาชชะ คือ ความซื่อสัตยซื่อตรง 5) มัททวะ คือ ความออนโยน
มีอัทธยาศัยดี 6) ตบะ คือความเพียร 7) อักโกธะ คือความไมโกรธ 8) อวิหิงสา คือความไมเบียดเบียน
9) ขันติ คือ ความอดทน 10) อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดจากธรรม ไดแกการไมทําผิดทํานอง
คลองธรรม
พุทธทาสภิขุ (2529, อางถึงใน สมคิด บางโม 2549 : 95) กลาวถึงคุณธรรมประจําใจ
ที่ตองมี องคประกอบคือ 1) หิริ หมายถึง ความละอายตอบาปหรือความชั่ว เปนความสํานึกในใจ
ตนเอง ความชั่วในฐานะผูบริหาร ไดแก ความไมซื่อสัตย คดโกง คอรรัปชั่น เอาเปรียบลูกนอง
ไมรับผิดชอบการงาน มาทํางานสายเสมอ ลําเอียงไมเปนธรรม กลั่นแกลงลูกนอง แอบอางผลงาน
ลูกนองวาเปนของตน 2) โอตตัปปะ หมายถึงความเกรงกลัวตอความชั่ว เกิดความสํานึกในตนเองวา
ทําความชั่วแลวจะไดรับผลกรรมแนนอน ความกลัวนี้จะฝงอยูในจิตใจตลอดไปไมมีความสุข
เกรงคนอื่นจะรูผุยึดถือหลักธรรมขอนี้จะไมยอมทําชั่วทั้งตอหนาและลับหลัง และ โลกธรรม 8
มีลาภกับเสื่อมลาภ ทรัพยสินเงินทองที่ไดมาและสรางความพึงพอใจให ถาใชหรือดูแลรักษาไมเปน
ยอมทําใหลาภที่ไดมาหมดไป มียศกับเสื่อมยศ ยศคือชื่อเสียงเกียรติยศ ตําแหนงหนาที่การงาน
สิ่งเหลานี้เมื่อไดมาวันหนึ่งก็จะตองหมดไป มีสรรเสริญกับนินทา สรรเสริญ คือ การไดรับการกลาว
ยกยองชมเชย เมื่อทําดีเปนทีช่ อบใจของผูอนื่ ก็ไดรับคําสรรเสริญ แตถาไปขัดผลประโยชนหรือทําให
ผูอื่นไมชอบใจก็จะไดรับคํานินทา สุขกับทุกข สุข คือความพึงพอใจที่ไดรับในสิ่งที่ตนปราถนา
เมื่อสมหวังก็จะมีความสุข ทุกข คือความทนไดยาก เมื่อผิดหวังหรือพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกข
โลกธรรม 8 เปนเครื่องเตือนสติผูบริหารไมใหประมาท ตองบริหารงานดวยความระมัดระวังอยูใ น
กรอบของคุณธรรม เมื่อเกิดสภาวะใดขึ้นจะไดไมเสียใจหรือดีใจจนเกินไป
มารซี่ (Marcic, อางถึงใน Richard Daft, 2005:223) ไดกลาวถึงคุณธรรมของผูบริหาร
ในการจัดการแบบใหม 5 ประการ อันประกอบดวย 1) ความเชื้อถือไววางใจ(trustworthiness)
คุณธรรมในเรื่องความไวเนื้อเชื่อใจมีคุณลักษณะที่สาํ คัญตอประเด็นในเรื่องความรับผิดชอบหรือ
ตําแหนงหนาที่ตาง ๆ ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย การปพฤติตนที่อยูในศีลธรรมและมีจริยธรรม โดย
สรางความสัมพันธกับลูกคาและพนักงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย 2) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(unity) เปนพืน้ ฐานสําหรับการแบงปนวิสัยทัศนคํามั่นสัญญา และการแลกเปลี่ยนความเปนอันหนึ่ง
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อันเดียวกันในทางปฏิบัติ หมายถึงการคนควาหาความเปนนําหนึ่งใจเดียว (unanimity) ตอการตัดสินใจ
ที่สําคัญ การสรางความพึงพอใจแกลูกคา และการเปลี่ยนการทํางานจากการควบคุมไปสูการให
คําแนะนํา (coaching) 3) ความเคารพ และศักดิ์ศรี (respect and dignity) ทัศนคติของการเคารพ และ
เห็นคุณคาของศักดิ์ศรีพื้นฐานของการมอบอํานาจ(empowerment) สิ่งที่ผูนําตองทําคือ ฟง ใหคําแนะนํา
สรางทีมงาน ที่สามารถตัดสินใจเองได ใหรางวัล ชมเชยพนักงานที่ใหความชวยเหลือ และการ
สนับสนุน 4) ความยุติธรรม (justice) คุณธรรมของความยุติธรรมมีคุณลักษณะเชนเดียวกับการสราง
โอกาสที่เทาเทียมกัน(equal opportunity) และการแบงปนผลกําไร (profit sharing) ในองคการ
การปกครองดวยความยุติธรรมหมายถึงการปฏิบัติตอผูอื่นอยางเทาเทียมกัน โดยขจัดชองวางที่
ขัดขวางโอกาสของความไมเทียมกันในการทํางาน รวมถึงใหคาตอบแทน และแบงปนผลกําไร
อยางเทาเทียมกัน 5) การบริการและการถอมตัว (service and huminity) การบริการในองคการ
มีลักษณะที่มุงเนนเรื่องคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา ผูนําที่มีคุณธรรมในเรื่องการบริการ
และการถอมตัวมักจะแบงปนอํานาจ ยอมรับความ ผิด และใหความไววางใจผูอื่น
ในขณะที่ เลนนิค และ คีล (Lennick and Kiel 2005, อางถึงใน ชัยเสฎฐ พรหมศรี 2548 : 18)
กลาวถึงการพัฒนาทักษะทางดานคุณธรรม สําหรับผูบริหารวา ซึ่งประกอบดวย คุณธรรม (Moral
Agent) ซึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 1) ความสัตยจริง (Integrity) ความสัตยจริง เปนคุณธรรมอันดับแรกที่
สะทอนความเปนคนดีหรือไม เปนคุณสมบัติที่เหนือกวาคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง
คุณธรรมของแตละคน และคุณคุณสมบัตขิ องการเปนมืออาชีพในอาชีพนั้น ๆ ซึ่งหมายถึงการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ คุณคา และความเชื่อของตนเองอยางสม่ําเสมอ เปนบุคคลที่พูดความจริง ยืนหยัดตอ
สิ่งที่ถูกตอง และ รักษาสัญญาที่ไดใหไว 2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่จริงคนสวนใหญมี
ความรับผิดชอบอยูในตัวเองอยูแลว แตจะมากนอยขนาดไหนนั้น ก็ขึ้นอยูกับแตละบุคคล ที่ผม
จะกลาวนี้ ผมอยากจะมองประเด็นที่ทุกคนเกี่ยวของ ตางก็มีความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ ที่
แตละคน แตละตําแหนงแตกตางกันไป สิ่งที่สําคัญจะตองนําความรับผิดชอบนั้น มาเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ทํา ความรับผิดชอบจําเปนตองติดตัวตลอดไปตลอดเวลา
วาอะไรที่ตองรับผิดชอบ ตองยอมรับเมือ่ ผิด หรือลมเหลว หรือผิดพลาด กลาที่จะรับผิดชอบเมือ่
ตัดสินใจผิด หรือกระทําผิดพลาด และที่สําคัญตองมีความรับผิดชอบตอการใหความชวยเหลือผูอื่น
ไมวาจะเปนใครที่เกี่ยวของก็ตามที 3) ความเมตตาสงสาร (Compassion) ใหความเอาใจใสดแู ลผูอื่น
4) การใหอภัย (Forgiveness) หมายถึงการปลอยวางความผิดของตนเอง ปลอยวางความผิดของผูอื่น
โคเวย (Covey 2004 2548:105-112) ไดกลาวไวในหนังสือ “อุปนิสัย ที่ 8 (The 8 th
Harbit)” คุณลักษณะที่มีอทิ ธิพลอยางยิ่งใหญไมวาคนผูนนั้ จะมีชอื่ เสียงโดงดัง หรือไมก็ตาม จะตองมี
องคประกอบ 4 อยางคือ 1) วิสัยทัศน คือการมองดวยสติปญ
 ญา เพื่อดูวาทั้งตัวบุคคล ทัง้ โครงการตาง ๆ

25
ตั้งเปาหมาย รวมทั้งแผนงานตาง ๆ นั้นพอจะมีความเปนไปไดอยางไรบาง วิสัยทัศน เกิดขึ้นเมื่อเรา
นําความตองการมาพบกับความเปนไปได 2) วินัย คือสิ่งที่เราตองยอมทุมเทลงไป เพื่อทําให
วิสัยทัศนนั้นเปนความจริงขึ้นมา วินัยเปนเรื่องของขอเท็จจริงในทางปฏิบัติที่เราตองจําทนเผชิญ
และตองทําสิ่งที่จําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของวิสัยทัศน วินัยเกิดขึน้ เมื่อ วิสยั ทัศนของเราควบคู
กันไปกับความมุงมั่นที่จะกระทําการ 3) ไฟในตัว คือ ความรูสึกแรงกลา คือความปรารถนา คือพลัง
ที่เกิดจากความเชื่อมั่น เปนแรงพลักดันที่ชว ยใหเรารักษาวินัย เพื่อทําใหวสิ ัยทัศนเปนจริง 4) มโนธรรม
คือการสํานึกในหลักศีลธรรมที่อยูภายใน ความรูสึกผิดชอบชั่วดี มโนธรรมเปนแรงพลักดันให
แสวงหาความหมาย และการสรางสรรคผลงานที่เกื้อกูลผูอื่น เปนพลังนําทางวิสัยทัศน วินัย และ
ไฟในตัว ชีวิตที่มีมโนธรรมนําทางยอมตรงขามกับชีวิตที่ถูกครอบงําดวยอัตตา
เวราสเควส (Velasquez 2002:131) กลาวถึงมาตรฐานองคประกอบของคุณธรรม (moral
standard)ไว 4 ประการไดแก 1) การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด (maximize social utility)
2 ) ใหความเอาใจใสตอ ความถูกตอง ความยุติธรรม (respect moral rights) 3) แบงปนผลประโยชน
และความรับผิดชอบอยางเทาเทียม (distribute benefits and burdens justly) และ 4) เปนหวงเปนใย
ตอผูอื่น(exercise caring)
คิทเชนเนอร(Kitchenner 2000:67) กลาววา ถาบุคคลปฏิบัติตามหลัก 5 ประการจะทําให
สามารถตัดสินใจอยางมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ประกอบดวย 1) การเคารพในเสรีภาพ(respect autonomy)
2) ไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่น ๆ (do not harm) 3) รูจักสรางประโยชนใหผูอนื่ (benefit other)
4) มีความยุติธรรม(be just) 5) มีความซื่อสัตย (be faithful)
พลาโต (Plato 427-347, อางถึงใน สมคิด บางโม 2549:27) แบงคุณธรรมหลักออกเปน
4 องคประกอบไดแก 1) ปรีชาญาณ 2) ความกลาหาญ 3) การรูจักประมาณ และ 4) ความยุติธรรม
อริสโตเติ้ล(Aristotle 384-322, อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช 2549:27) ใหความสําคัญ
องคประกอบคุณธรรม 3 ประการ ไดแก 1) การรูจักควบคุมตน การขมใจ การรูจกั พอ(temperance)
2) ความกลาหาญ(courage) และ 3) ความยุติธรรม(justice)
โซเครติส(Socrates 470-347, อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช 2549:28) กลาวถึง
องคประกอบคุณธรรม ประกอบดวย 1) รูจักควบคุมตนเอง 2) มีความกลาหาญ 3) มีความยุติธรรม
4) มีความเมตตาสงสาร 5) มีความซื่อสัตย 6) มีความอดทนอดกลั้น 6) มีความสุภาพถอมตน
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องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
มีผูใหความหมายองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารไวดังนี้
กรมวิชาการ (2542 ก: 21) วาวินยั เปนระเบียบกฎเกณฑขอตกลงที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวติ รวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่น มีความสุข
ความสําเร็จ โดยอาศัยการฝกอบรมใหรูจกั ปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเอง
โคเวย(covey 2004) และ วิชัย วงษใหญ (2542:6) ใหความสําคัญองคประกอบ ของ
ผูบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา จําเปนตองมี และเปนกรอบในการยึกถือปฏิบัติ เพื่อให
บริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จ นั้น ไดแก วินัย
วินัยของผูบริหาร
โดยมีนักวิชาการใหความหมายของวินยั ของผูบริหาร และถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
เปนกรอบสําหรับองคประกอบอื่นของคุณธรรมของผูบริหารในการประพฤติปฏิบัติ ไวตา ง ๆ กัน ดังนี้
วิชัย วงษใหญ (2542:5) ใหความหมายไววา ความมีวินยั คือคุณลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมที่ชวยใหบุคคลนัน้ สามารถควบคุมตนเอง และปฏิบัติตนตามกฏระเบียบกติกาของสังคม
เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสวนรวม
วสัน ปุนผล (2542 : 7) วาวินัยระเบียบแบบแผนขอบังคับหรือขอปฏิบัติสําหรับควบคุม
ความประพฤติของบุคคลในสังคม เพื่อใหบุคคลนั้นสามารถควบคุมตนเองทัง้ ดานอารมณ พฤติกรรม
และผลการกระทําซึ่งจะมีผลตอตนเองและสังคม
โชติบญ
ุ นิธีวนิช (2541: 18) ใหความหมายวา วินัยเปนกระบวนการหรือผลของการควบคุม
หรือการบังคับความตองการ แรงกระตุน ความปรารถนาหรือความสนใจ เพื่อใหเปนไปตามอุดมคติ
หรือเพื่อใหไดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2530:51) เปนการควบคุม ตนเองใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายขอบังคับระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อความสงบสุขใน
ชีวิตของตนและความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
ราชบัณฑิตยสถาน (2525:744) ใหความหมายไว วา การอยูในระเบียบแบบแผนและ
ขอบังคับ ขอปฏิบัติอันไดแกการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่ไดบัญญัติไวแลว
ชําเลือง วุฒิจันทร (2522:5) ใหความหมาย วาเปนขอบังคับหรือระเบียบที่ตราไวเพื่อ
ควบคุมหมูคณะใหอยูในสภาพเรียบรอย และชวยฝกหัดใหบุคคลประพฤติแตสิ่งทีด่ ีงาม
พระราชวรมุนี (2520:20) วา เปนขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํากับความประพฤติ ให
เปนระเบียบเรียบรอยเสมอกัน
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สุโท เจริญสุข (2520:107) วาเปนพฤติกรรมที่อยูในการควบคุมอันกอใหเกิดผลดีและ
ความกาวหนาทั้งมวล พฤติกรรมในการควบคุมนี้ รวมถึงการควบคุมตนเองดวย
สุชา จันทนเอม และ สุรางคจันทนเอม (2515: 213-214) ใหความหมายของ วินัยวา
หมายถึง การรูจักปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด กฎเกณฑซึ่งกลุมไดตกลงกันตั้งขึ้นสําหรับ
สมาชิกปฏิบัติเพื่อชวยใหสังคมนั้น ๆ อยูรวมกันอยางราบรื่น มีความสุข และ ความสําเร็จ โดยอาศัย
การฝกอบรมใหรูจักปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเอง
โคเวย (Cover 2004, อางถึงใน ดนัย จันทรเจาฉาย 2548:121)ใหความหมายวินัยไววา
เปนการลงมือกระทํา เปนการ “ทําใหเกิดขึ้น” คือการเสียสละที่ยอมตามมาในการทําอะไรก็ตามที่
จําเปนเพื่อใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริงขึ้นมา เปนการแสดงเจตจํานงค เต็มใจที่จะยอมรับความเปนจริง
อยางเต็มที่มากกวาปฏิเสธ เปนการยอมรับอยางเต็มใจกับสิ่งที่จะเกิด หรือเปนการยอมละทิ้ง
ความพอใจในวันนี้ เพื่อไดรบั สิ่งที่ยิ่งใหญกวาในระยะยาว
เดรเวอร (Drever 1972: 262) ใหความหมายไววา เปนการควบคุมการกระทําไมวาจะ
เปนการบังคับบัญชาจากภายนอกหรือตนเอง
จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา วินัย หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑขอตกลงที่
บุคคลหรือคณะบุคคลกําหนดขึ้นอยางเปนกระบวนการ เพื่อใชเปนแนวทางในการใหบุคคล
ประพฤติปฏิบัติ ในการดํารงชีวิตรวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่นมีความสุขความสําเร็จ โดยอาศัย
การฝกอบรมใหรูจักปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเองทั้งดานอารมณพฤติกรรมและผลการกระทําซึ่งจะ
มีผลตอตนเองและสังคม
วินัยในตนเอง
วินัยในตนเองเปนคุณลักษณะหนึ่งของบุคคล ซึ่งไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้
กรมวิชาการ (2542 ก: 26) ใหความหมายวินัยในตนเอง วาเปนความสามารถในตัวบุคคล
ในการควบคุมตนเองทั้งในดานอารมณ และความประพฤติที่ไมขัดกับกฎเกณฑขอบังคับของสังคม
สุนันทา ประเสริฐศรี (2540:4) ใหความหมายวาเปนคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถ
ควบคุ ม อารมณ แ ละพฤติ ก รรมของตนเองให เ ป น ไปตามที่ ต นมุงหวังไวโดยเกิดความสํานึกวา
เปนคานิยม ที่ดีงาม ซึ่งจะไมทําใหเกิดความยุงยากเดือดรอนตอตนเองและบุคคลอื่นในอนาคต
ดวงใจ เนตรโรจน (2527: 9-10) วาเปนความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตนมุงหวังไวแตทั้งนี้จะตองไมกระทําการใด ๆ อันเปน
ผลใหเกิดความยุงยากแกตนในอนาคต และจะตองเปนสิง่ ที่กอใหเกิดความเจริญแกตนและผูอื่นโดย
ไมขัดตอระเบียบของสังคมและไมขัดกับสิทธิของผูอื่น
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กันยา ประสงคเจริญ (2525: 5) วาเปนความสามารถของบุคคลที่ควบคุมตนเองไดทั้งใน
ดานอารมณและพฤติกรรม มีการยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมความประพฤติของตนเองใหรูจัก
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรม หรือความรูสึก ทางดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ชม ภูมิภาค (2525: 134) ใหความหมายไววา เปนความสามารถในการบังคับตนเองให
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑนั้นๆ เห็นวา การปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ นั้น มี
ประโยชน ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม มิใชปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑเพราะกลัว ถูกลงโทษ
กลัวถูกตําหนิติเตียนกลัวถูกคนมอง กลัวถูกคนดา แตสิ่งที่บังคับใหทําตามกฎเกณฑและระเบียบ คือ
จิตใจของผูกระทําเอง ไมวาจะอยูตอหนาหรือลับหลังผูอื่น ซึ่งเรียกวา เปนผูมีวินยั ในตนเอง
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 2-3) ใหความหมายวาเปนความสามารถของบุคคลที่จะ
ใหรางวัลตนเองเมื่อตนทําดีและลงโทษตนเองเมื่อทําความชั่ว ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการควบคุม
หรือความสามารถที่จะ ยืนหยัดเปนตัวของตัวเอง
กรุณา กิจขยัน (2517: 6) ใหความหมายไววา เปนความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณหรือพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่ตนมุงหวัง แมจะมีสงิ่ เราจากภายนอก เชน บุคคลอื่น
หรือสิ่งเราภายในตนเอง เชน อุปสรรค หรือความปรารถนาก็ตามก็ยงั คงไมเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ที่มุงหวังไว
วรรณวิภา ทองงอก (2517: 13) วาเปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากสิ่งแวดลอมภายนอก รวมทั้ง
สังคมที่สังกัดอยู วินัยเปนคุณลักษณะของการจัดระบบภายในตนเอง หรือการควบคุมตนแตละคน
จะพัฒนาไปตามการรับรูของตนเอง การควบคุมภายในตนเองสําคัญกวาความตองการ การมองเห็น
และการยอมรับของผูอื่นที่มตี อการแสดงออกของเด็ก วินยั ในตนเองเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง
ที่จะทําใหบุคคล ประสบความสําเร็จในการทํางาน
อูซูเบล (Ausubel 1965: 189-190) กลาววา “…เปนความจริงที่วาแบบของวินัยทีไ่ ดผล
และมั่นคง ซึ่งเราตองการใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล คือวินัยแหงตนที่มีรากฐานมาจากการควบคุม
ภายในและภายนอกตน การควบคุมภายนอก เชนการดูแลที่สม่ําเสมอ การบังคับและการลงโทษ
ยอมมีความหมายในตัวเองอยางเพียงพอ แตจะชวยใหเกิดวุฒภิ าวะ ไดเพียงเล็กนอยเทานั้น…”
วินเซนท (Vincent 1961: 42-43) กลาวถึงวินัยไววา การที่บุคคลไมทําการใด ๆ อันจะ
เปนผลใหเกิดความยุงยากแกตนในอนาคต หรือการไมเขาไปยุงเกีย่ วกับเรื่องสวนตัวหรือสิทธิของผูอื่น
รวมทั้งการที่บุคคลนั้นกระทําสิ่งที่ตนไมอยากทําแตการกระทํานัน้ ชวยใหความตองการและสิทธิ
ของผูอื่นไดรับการตอบสนอง หรือกระทําสิ่งอันเปนผลใหผูนั้นประสบผลสําเร็จในอนาคต
กูด (Good 1959: 176) ใหความหมายของวินัยวา เปนการบังคับควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคล ไมใชการบังคับจากภายนอก แตเปนการบังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลนั้นเอง และเปน
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อํานาจอันเกิดจากการเรียนรู หรือ ยอมรับในคุณคาอันใดอันหนึ่ง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถบังคับ
พฤติกรรมของตนเองได
English and English (1958: 487) ใหความหมาย วินัยในตนเอง วา เปนลักษณะของ
การนําตนเอง การควบคุมหรือบังคับตนเองโดยอาศัยแรงจูงใจที่สัมพันธกับอุดมคติที่บุคคลสรางขึ้น
สําหรับตนเอง หรือเปนการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามความตั้งใจ
จากการศึกษาความหมายของคําวา ความมีวินัยในตนเองขางตน สามารถสรุปไดวาวินัย
ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการบังคับควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไมใชการบังคับจาก
ภายนอก แตเปนการบังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลนั้นเอง และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรู
หรือยอมรับในคุณคาอันใดอันหนึ่ง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองไดที่ไมขดั
กับกฎเกณฑขอ บังคับของสังคม
สรุป องคประกอบคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร และคนทั่วไปควรมี ไดแก
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา การอยูในศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 เกือบทัง้ สิ้น
คุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานของผูบริหาร และพนักงานไมแตกตางกัน แตจริยธรรมขั้นสูงและเกี่ยวของ
กับคนจํานวนมากจะเปนคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารเปนสวนทําใหองคกรประสบความสําเร็จนั้น
จําเปน ตองมีองคประกอบทีส่ ําคัญและเปนกรอบในการปรพพฤติปฏิบัติ องคประนัน้ คือ วินยั
ทฤษฎีเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง
มีนักวิชาการหลายคนที่ใหความเห็นเกีย่ วกับทฤษฎีวินยั ในตัวเอง ดังนี้
กรมวิชาการ (2542 ก: 27) ไดกลาวถึง นักวิชาการที่ศกึ ษาทฤษฎีเกีย่ วกับความมีวินยั ใน
ตนเอง เชน ฮอบไล (Hopleins 1955) คนพบวา เปนคุณลักษณะของการจัดระบบภายในตนเอง หรือ
การควบคุมภายในตนเอง (Internal control) ซึ่งแตละบุคคลจะพัฒนาไปตามการรับรูของตน โดย
บางครั้งก็ไมขึ้นอยูกับ บุคคลอื่น ในการกําหนดวาเด็กจะเปนอยางไรตอไปนั้นการควบคุมภายใน
ตนเองสําคัญกวา ความตองการ การมองเห็น และการยอมรับของบุคคลอื่นตอการแสดงออกของเด็ก
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2527:5-10) ไดอธิบายถึงทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเองโดยยึด
แนวทฤษฎีที่สําคัญ 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีเมาเรอร(Mowrer) ซึ่งวาดวยการกําเนิดของการควบคุม
ตนเองหรือความมีวินยั ในตนเอง และทฤษฎีของ เพค และแฮวิคเฮิสต(Peck and Havighurst)ที่วา
ดวยการพัฒนาการของแรงจูงใจทาง จริยธรรม หรือความมีวินัยในตนเอง โดยยึดการควบคุมของ
อีโกและซูปเปอรอีโกเปนหลัก ซึ่งมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้คือ
1. ทฤษฎีการเกิดวินยั ในตนเองของเมาเรอร(Mowrer) การเกิดวินัยในตนเองของบุคคลนัน้
นักจิตวิทยาทั้งหลายเชื่อวาจะตองมีพื้นฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาสิ่งสําคัญ
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คือความสัมพันธระหวางทารกกับบิดามารดา หรือผูเลี้ยงดูอันจะเปนทางนําไปสูความสามารถใน
การใหรางวัลตนเอง หรือความสามารถควบคุมตนเองเมื่อโตขึ้น ซึ่งเมาเรอร ไดอธิบายวาทารกหรือ
เด็กจะตองเรียนรูจากผูที่เลี้ยงดูตน โดยที่การเรียนรูนี้จะเกิดในสภาพ อันเหมาะสมเทานั้น การเรียนรู
ของเด็กทารกหรือเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1) บุคคลที่สําคัญตอการ
เรียนรูของทารกหรือเด็ก คือ บิดามารดา หรือผูเลี้ยงดูซึ่งเปนผูที่มาบําบัดความตองการของทารก
เชน หิวก็ไดดมื่ นม รอนก็ไดอาบน้ํายุงกัดก็มีผูปดใหฯลฯเมื่อทารกไดรับการบําบัดความตองการก็จะ
รูสึกสบาย พอใจ และมีความสุข ความรูสึกของทารกนี้จะรุนแรงมาก และติดตรึงอยูใ นสํานึกของทารก
ไปจนเติบโตขึ้น การที่ทารกไดรับการบําบัดความตองการจนรูสึกสบาย พอใจและมีความสุขนั้น
สิ่งที่เกิดควบคูกับเหตุการณอยูเสมอทุกครั้งก็คือ การปรากฏตัวของบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูในขณะ
ที่มาปรนนิบัตเิ ด็ก การบําบัดความตองการของตนกับบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูเปนสิ่งที่ควบคูกันเสมอ
ในการรับรูของเด็กจึงถายทอดมายังบิดามารดา ทําใหการปรากฏตัวของบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูตน
ซึ่งเมาเรอร(Mowrer) เชื่อวาการรักและพอใจบิดามารดานั้นจะตองเกิดจากการเรียนรูเชนนี้ โดยที่
ความสุขความพอใจที่ไดรับการบําบัดตองมากอน ถาไมมีเหตุการณเชนนี้ในเด็ก เชน เมื่อหิวก็ไมได
กินหรือเมื่อกินยามไมหิว เด็กก็จะไมเกิดความพอใจ เด็กก็จะไมมีรากฐานในการทีจ่ ะเรียนรูที่จะรัก
และพอใจบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูตน นั้นก็คือ บุคคลที่สําคัญตอการเรียนรูเริ่มแรกของทารกหรือเด็ก
ก็คือผูเลี้ยงเด็ก ซึ่งอาจจะเปนบิดามารดาหรือผูอื่นก็ได 2) ความรักและความผูกพันของเด็กนําไปสู
การปฏิบัติตามคําอบรมสั่งสอนหรือการเลียนแบบผูที่ตนรักและพอใจ กลาวคือ จากความรักและ
พอใจของเด็กที่มีตอบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดู จึงทําใหเมื่อบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูมีการอบรมสั่งสอนเด็ก
หรือมีการกระทําหรือพูดจาอยางไร เด็กก็จะเกิดการทําตาม หรือเลียนแบบคําพูด หรือการกระทํา
ตามที่บิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูสั่งสอน หรือตามที่เห็นบิดามารดาหรือผูเลี้ยงดูกระทําซึ่งการกระทํา
ของเด็กเชนนี้จะทําใหเขาเกิดความสุข ความพอใจไดเอง อันเปนลักษณะการใหรางวัลและชมเชย
ตนเอง โดยบุคคลไมไดหวังผลจากภายนอก การเลียนแบบผูเลี้ยงดูตนของเด็กจะทําทั้งทางที่ดีและ
ไมดีเทา ๆ กัน ตราบเทาที่ลักษณะนั้นเปนลักษณะของผูที่ตนรักและพอใจ เชน ถาเด็กเห็นผูเลี้ยงดู
สูบบุหรี่เสมอ เมื่อเด็กสูบบุหรี่บางก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเปนลักษณะของผูที่ตนรัก
ตนพอใจมากอน ความสามารถในการใหรางวัลตนเองนี้ เมาเรอร(Mowrer) เชื่อวาเปนลักษณะที่
แสดงถึงการบรรลุวุฒิภาวะทางจิตของบุคคลนั้น โดยจะปรากฏขึ้นในเด็กปกติที่อายุประมาณ 8-10 ขวบ
และจะพัฒนาตอไปจนสมบูรณเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ฉะนั้นผูท่ีบรรลุวุฒิภาวะทางจิตอยางสมบูรณ
จึงเปนผูที่มีความสามารถที่จะควบคุมตนใหปฏิบัติตนอยางมีเหตุผลในสถานการณตาง ๆ เชน ใน
การโตตอบเมื่อเกิดความคับของใจ เมื่อเกิดความกลัว ในการมีความรักและในการมีอารมณตาง ๆ ฯลฯ
สวนผูที่ขาดวินัยในตนเอง หรือขาดการควบคุมตนเองก็เพราะไมไดผานการเรียนรูตั้งแตวัยทารก
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จึงกลายเปนบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทําและกลายเปนผูท ําผิดกฎหมายของบานเมือง
อยูเสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเปนอาชญากรเรื้อรัง หมดโอกาสทีจ่ ะแกไขดังนัน้ จากทฤษฎีของ
เมาเรอร (Mowrer) การเกิดวินัยในตนเองจนเปนผูที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตนั้น จะตองเริ่มตนจากการ
เลี้ยงดูในวัยทารกอยางมีความสุข ความอบอุนและผานการอบรมสั่งสอน หรือการเลียนแบบที่ดีงาม
จากผูที่เลี้ยงดูตนเอง จึงจะพัฒนามาเปนลักษณะที่เดนชัดในจิตสํานึกของบุคคลนั้นและกลายเปน
พฤติกรรมที่ถูกตองมีเหตุผลของบุคคลนั้น
2. ทฤษฎีแรงจูงใจทางจริยธรรมหรือความมีวินัยในตนเอง ของ เพค และแฮวิคเฮิสต
(Peck and Havighurst) เชื่อวาการควบคุมของอีโก (Ego-control) และการควบคุมของซุปเปอรอีโก
(Super Ego-control) รวมกันชวยใหเกิดความตองการแสดงพฤติกรรมเพื่อผูอื่นอยางสมเหตุสมผล
นักทฤษฎีทั้งสองเห็นวาพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอรอีกโกในบุคคลจะมีมากหรือนอยก็ได และ
บุคคลแตละคนจะมีพลังควบคุมของอีโกและซุปเปอรอีโกในระดับที่ไมเทากัน อันเนื่องมาจาก
การไดรับความรูทางจริยศึกษาที่ทําใหทราบถึงผลที่จะเกิดจากการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในแตละบุคคล
จะมีระดับไมเทากัน ซึ่งจะสงผลไปยังความมีวินัยในตนเองหรือการควบคุมของอีโกและซุปเปอร
อีโกที่ตางระดับกัน ดังนั้น นักทฤษฎีทั้งสองจึงไดจาํ แนกลักษณะของบุคคลออกเปน 5 ประเภท
ดังนี้คือ 1) พวกปราศจากจริยธรรม (amoral person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโกและ
ซุปเปอรอีโกที่นอยมาก โดยบุคคลจะเปนผูท ี่ยึดตนเองเปนศูนยกลางและเห็นแกตัวฝายเดียว โดยที่
ไมเรียนรูที่จะใหแกผูอื่น เปนผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองได และจะกระทําการตาง ๆ อยางไมไตรตรอง
บุคคลประเภทนี้ถูกควบคุมโดยความเห็นแกตัวของตนเอง และเปนผูที่ขาดความมีวินัยในตนเอง
หรือมีนอยมาก 2) พวกเอาแตได(expedient person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโกนอยแต
พลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมีมากขึ้น แตก็ยังจัดอยูในประเภทปานกลางคอนขางนอย บุคคล
ประเภทนี้จะยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง และกระทําทุกอยางเพื่อความพอใจและผลไดของตนเองเปน
คนที่ไมจริงใจจะยอมอยูใตการควบคุมของผูมีอํานาจ ถาจะทําใหเขาไดรับผลที่ตองการไดเปนผูที่มี
ความมีวนิ ัยในตนเองนอย ลักษณะนีจ้ ะปรากฎตั้งแตวัยเด็กตอนตน และในคนบางประเภทจะติดตัว
ไปจนตลอดชีวิต 3) พวกคลอยตาม (conforming person) หมายถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมของ
อีโกนอยเหมือนคน 2 ประเภทแรก แตมีพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมากกวา คือ อยูในระดับ
ปานกลางคอนขางมาก คนพวกนี้จะยึดพวกพองเปนหลัก และคลอยตามผูอื่นโดยไมตองไตรตรอง
บุคคลประเภทนี้อยูภายใตการควบคุมของสังคมและกลุม เปนผูที่มีวนิ ัยในตนเองระดับปานกลางแต
ไมแนนอน 4) พวกตั้งใจจริงแตขาดเหตุผล (irrational conscientious person) หมายถึง บุคคลที่มี
พลังควบคุมของอีโกในระดับปานกลาง แตมีพลังควบคุมของซุปเปอรอีโกมาก จนเปนผูที่ยอมรับ
กฎเกณฑและคานิยมทางสังคมเขาไป เปนลักษณะของตนเอง จะเปนผูทที่ ําตามกฎเกณฑและกฎหมาย
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อยางยึดมั่นและมีศรัทธา เปนผูที่ถูกควบคุมโดยคานิยมและปทัสถานของสังคมเปน ผูที่มีวินัยใน
ตนเองคอนขางมาก แตยังไมสมบูรณบุคคลประเภทนี้จะทําตามกฎอยางเครงครัด โดยเห็นวา
กฎเกณฑนนั้ เปนของศักดิ์สทิ ธิ์ แมจะกอใหเกิดผลเสียหายแกผูอื่นก็ไมสนใจบุคคลประเภทนี้จะเปน
หลักของชุมชน เพราะมีความมั่นคงในความเชื่อและการกระทําคนอื่นเห็นไดงายแตการขาด
ความยืดหยุน อยางมีเหตุผลของคนประเภทนี้ จึงยังเปนคนประเภทที่ไมสมบูรณทางจริยธรรม 5) พวก
เห็นแกผูอื่นอยางมีเหตุผล (rational altruistic person) คือ บุคคลที่มีพลังควบคุมของอีโกมาก และ
พลังควบคุมของซุปเปอรอีโกก็มากดวย จนเกิดสมดุลระหวางการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของสังคม
และความสมเหตุสมผลโดยเห็นแกผูอื่นทั่วไปเปนหลัก บุคคลประเภทนี้มีความสามารถควบคุม
ตนเองอยางมีเหตุผล มิไดตกอยูในอิทธิพลของกลุมในสังคม หรืออยูใตอิทธิพลของกฎเกณฑอยาง
ปราศจากเหตุผล เปนผูที่มีวินัยในตนเองสูงมาก จะเปนผูที่ตระหนักถึงผลของการกระทําของตน
ตอผูอื่น กอนจะทําอะไรตองพิจารณาอยางมีเหตุผลเพื่อผูอื่นพรอมที่จะรวมมือกับสังคม มีความ
รับผิดชอบและใหความเคารพเพื่อนมนุษยโดยทั่วไป มีความตองการที่จะเสียสละและเห็นแกประโยชน
สวนรวม บุคคลประเภทนี้มีไมมากนักในแตละสังคม แตนักทฤษฎีทั้งสองเชื่อวาเปนบุคลิกภาพที่
พัฒนาถึงขีดสูงสุดของมนุษย
ผลการวิจัยของ มูซเซน (Mussen 1969, อางถึงใน สายพิณ ปรุงสุวรรณ 2538 : 23) พบวา
การฝกวินัยใหแกเด็กโดยการใชเหตุผลและใหความรักเปนวิธีการฝกวินัยที่ไดผลดีที่สุด และชวย
สงเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะชวยใหเด็กเขาใจเหตุผล หรือมาตรฐานสังคมที่พอแม
ตองการ การฝกวินยั ดวยวิธนี ี้จะ ทําใหเด็กมีวินยั ในตนเองสูงและ Leonard (1952) ใหขอคิดวาพอแม
ครู และผูใหญอื่น ๆ อาจจะเปนผูที่ใหบทเรียนที่ดีแกเด็กในการพัฒนาการบังคับตนเองและใน
ขณะเดียวกันก็อาจจะยับยั้ง การพัฒนานัน้ ถาหากบุคคลเหลานี้ไมไดสรางบรรยากาศของความรัก
และชวยเหลือเด็ก หรือมี การคาดหวัง กับเด็กมากเกินไป ฝกวินยั เขมงวดเกินไป จนขาดความเขาใจ
ตอความรูสึกของเด็ก ซึ่งจะกลับกลายเปนการสรางปญหาใหแกเด็ก และทฤษฎีที่สาํ คัญที่เกี่ยวของ
กับพัฒนาการของวินัยในตนเองมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเมาเรอร (Mowrer) วาดวยจุดกําเนิดของ
การควบคุมตน และทฤษฎีของ เพค และฮาวิคเฮิสต(Peck and Havighurst) วาดวยการพัฒนาการของ
แรงจูงใจทางจริยธรรม ซึ่งยึดการควบคุมของอีโกและซุปเปอรอีโกเปนหลักความมีวินัยในตนเอง
เปนคุณสมบัติสําคัญที่บุคคลควรจะมี เพราะผูที่มีวินัยในตนเองจะมีจริยธรรม ประพฤติอยางมี
เหตุผล ไมกอความวุนวายแกสังคม การศึกษาทฤษฎีทวี่ า ดวยการเกิดวินัยในตนเอง จึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหทราบวาวินัยในตนเองมีที่มาอยางไร เพื่อจะไดปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได
อูซูเบล (Ausubel 1965, อางถึงใน สายพิณ ปรุงสุวรรณ 2538 : 15) วา แบบของวินัยที่
ไดผลและมั่นคง ซึ่งเราตองการใหเกิดในตัวบุคคล คือ วินัยในตนเอง ที่มีรากฐานมาจากการควบคุม
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ภายในและภายนอกตน การควบคุมภายในตน เชน การดูแลที่สม่ําเสมอ แตการบังคับและการลงโทษ
ซึ่งเปนการควบคุมภายนอกจะชวยปลูกฝงวินัยในตนเอง ไดเพียงเล็กนอย และการพัฒนาความรูสึก
ผิดชอบซึ่งเปนทางใหบุคคลเกิดอาการควบคุมตนเองจากภายใน (Internal control) หรือเกิดวินยั ใน
ตนเองเปนกระบวนการที่ คอยเปนคอยไป ตองอาศัยการแนะนําอบรมสั่งสอนจากผูอื่นตั้งแตเยาววัย
คราว และ คราว (Crow and Crow 1962, อางถึงใน กรมวิชาการ 2542 ก: 27) กลาววา
เด็กจะพัฒนาการบั ง คับ ตนเองไดโ ดยได รับ การแนะนําอยางดีใ นวัยเด็กใหเขาเขาใจบทบาททาง
สังคม และจากการดูแบบและเลียนแบบอยาง ที่ปฏิบัติกัน จะใหเด็กสามารถตระหนักถึงความจําเปน
ในการทําตามสังคม เด็กจะไดรับความรูเหลานี้มิใชเฉพาะจากผูใหญเทานั้น แตไดรับจากเพื่อนของ
เขาดวยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของบุคคลอยางหนึ่งก็คือบิดามารดาและ
สังคมที่มีตนอยู รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดู และวัฒนธรรมในสังคม
ดอลย (Doyle 1961:361, อางถึงใน สุพัฒน บิลอับดุลลาห 2530 : 37) กลาววา ความเปน
พลเมืองดีเปนวิถีทางของชีวติ ซึ่งเริ่มตนมาจากบาน และจะพัฒนาอยางดีที่สุดในระยะเริ่มแรกของ
ชีวิต บิดามารดาที่มีวินัยในตนเองจะเปนผูที่ใหตัวอยางแกเด็ก ทั้งโดยการกระทําการพูด และ
ความรูสึก ซึ่งแสดงใหเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมทีส่ งผลตอการเกิดวินยั ในตนเอง จากการสังเกต
พฤติกรรมของพอแม พบวาความใสใจซึ่งกันและกันระหวางพอแมกบั ลูก การใหความรักของพอแม
เปนการฝกวินยั ที่ไดผล และทําใหเด็กมีการควบคุมภายในอยางแทจริง จะตองใชการฝกวินยั โดย
อาศัยความรัก จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานความรูสึกผิดชอบสูง
ความรับผิดชอบ
บุญเตือน ปน แสง(2535:30) ใหความหมายไววา หมายถึงความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่
ดวยความสนใจ พากเพียรพยายาม และละเอียดรอบคอบมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย รักษาสิทธิและหนาที่ของตน ยอมรับผลกระทําของตนดวยความเต็มใจ พรอมทั้งพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
สุโท เจริญสุข (2528:45-51) ใหความหมายไววา เปนความสามารถที่จะทําและแสดง
ออกมาเองใหเหมาะสมตอ หนาที่ก ารงานที่ไ ดรับ มอบหมายในสั ง คมอันเปนไปตามหลักเกณฑ
กฏระเบียบและวินัย
สุพัตรา สุภาพ (2525:124) ใหความหมายวา เปนการรูจ ักหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติหรือ
กระทําไมนกึ ถึงแตสิทธิเพียงอยางเดียว แตเปนการกระทําที่ควรกระทําหรือตองกระทําตามสถานภาพ
(ตําแหนง)ของบุคคลนั้น
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สรุป ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัตหิ นาที่ตามที่ไดรับการมอบหมาย
ดวยความพยายาม ความละเอียดรอบคอบ เพื่อใหบรรลุผลตามความมุงหมายโดยรูจักหนาที่ทตี่ น
ตองกระทําหรือปฏิบัติและยอมรับผลของการกระทํานัน้ ทั้งดานผลดีและผลเสียพรอมทั้งปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติใหดยี ิ่งขึ้น
ความซื่อสัตย
อติศักดิ์ ภูมิรัตน (2535:40) ใหความหมายวา เปนพฤติกรรมที่ยึดหลักแหงคุณธรรม
ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นดวยความจริงใจ ทั้งกาย วาจา และใจ
โพธิ์ทอง จิตออนนอม (2529:7) ใหความหมายวา เปนการประพฤติปฏิบัติตนตรงตอ
ความเปนจริงทั้งกาย วาจา และใจ
ธวัชชัย ชัยจริฉายากุล (2529:29) ใหความหมายวา เปนการปฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมา
และมีความจริงใจตอทุกคน
สรุปไดวา ความซื่อสัตย หมายถึงการประพฤติอยางตรงไปตรงมา ตรงตอหนาที่ตรงตอ
ความเปนจริง ตั้งตอตนเองและผูอื่น
ความขยันหมัน่ เพียร
ไพโรจน ปานอยู (2536:4) ใหความหมายวา เปนพฤติกรรมขแสดงออกโดยทํางานและ
ทํางานสมําเสมอตั้งใจทํางานที่มอบหมาย มีความกระตือรือรนในงานที่ทํา และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ที่มีสวนรวม
สุพัตรา สุภาพ (2525:25) ใหความหมายวา เปนการไมยอทอตออุปสรรคทั้งปวง ตอ
ความยากลําบากและมีความมานะอดทน
พจณานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526:127) ใหความหมายวา เปน
การทํางานอยางแข็งขัน ไมปลอยปละละเลย ทําหรือประพฤติเปนปกติสม่ําเสมอไมเกียรติคราน
สรุป ความขยั น หมั่น เพีย ร หมายถึ ง ความมานะพยายามเอาใจใส ต องานดวยความ
กระตือรือรน ไมนิ่งเฉยใหเวลาลวงไปโดยเปลาประโยชน และมิไดยอทอตออุปสรรคตาง ๆ เพื่อให
งานสําเร็จตามความมุงหมายหรือความตองการ
ทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรม
มีนักวิชาการทีไ่ ดศึกษาทฤษฎีทเี่ กียวของกับคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ กันดังนี้
จําเริญรัตน เจือจันทร (2548:25-30) ไดนํามารวบรวมและสรุปดังนี้
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ทฤษฎีจริยศาสตรของอริสโตเติล (Aristotle) อริสโตเติล มองวคุณธรรมจริยธรรมทําให
มนุษยมองเห็นแตสิ่งที่มีคุณคาเปนลักษณะคุณธรรมเชิงพุทธิปญญาซึ่งเกิดจากเรียนการสอน การไดรับ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากพฤติกรรมที่อยูในธรรมชาติของ
มนุษยตองอาศัยการอยูรวมกันประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองรวมกัน คุณธรรมจริยธรรมจะตองมี
ลักษณะสภาวะความเปนกลาง ความดีหรือลักษณะทาฃสายกลางเปนสิงที่ทําไดยากเพราะตองสลัด
สิ่งที่ติดอยูที่ปลายทางทั้งสองดานที่เปนความเขมขนและความออนดอยออกเสียกอน การทําไดก็จะ
เขาถึงความดีความดีที่อริสโตเติล กลาวถึงคือ การอยูดี ทําดีและชีวิตประสบสุขโดยมุงหวังใหทกุ อยาง
เปนไปตามสภาวการณหรือเปนไปตามธรรมชาติอยางแทจริง หลักทฤษฎีคุณธรรมจริยธรรมของ
อริสโตเติล สามารถนํามาปรับใชกับการบริหารการศึกษาไดเปนอยางดีโดยเฉพาะหลักการที่วาดวย
ความดี ความสุขและทางสายกลางเปนตนการนํามาใชเพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู อาจารย
ผูใตบังคับบัญชาใหฝกใฝในความดีกจ็ ะทําใหสังคมมีความสงบสุข
ทฤษฎีจริยธรรมของคานท(Kant) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงคุณคาของการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม วาตองเปนเจตนาที่ดีและเกิดจากความตั้งใจจริง หรือมีมูลเหตุที่จูงใจใหทําในสิ่งที่ถูกตอง
โดยเริ่มจากเหตุการณจูงใจทดีจะเปนเงื่อนไขในการกระทําดีและผลจากการกระทําดีนั้นจะเปนผลดี
มีประโยชน การกระทําดีนนั้ จะเปนผลดีและมีประโยชน การกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปนหลักสากล
เปนลักษณะของการกระทําตามหนาที่และการใหความเคารพยําเกรงมีเงื่อนไข และมีความเด็ดขาด
โดยคติบท (maxim) เปนลักษณะการบรรยายการกระทําเชิงอัตนัยโดยมีพื้นฐานที่ดีมีความรูสึก
แฝงดวยเจตนาดีเสมอ ตามหลักการของ คานท ผุบริหารจะตองทําตามหนาที่บริหารการศึกษากอให
ประโยชนตอบุคคลที่เขามาเกี่ยวของในดานการศึกษา และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองรูวาหนาที่ตน
คืออะไร
ทฤษฎีแบบแผน จากแนวคิดของ รอสส (Ross) กลาววา จากหลักของพหุนยิ มนั้น
คุณลักษณะทีห่ ลากหลายสามารถกอใหเกิดความถูกตองได ดังนั้นแนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับหนาทีจ่ งึ
เปนหลักเดนสําคัญที่ตองพิจารณากอนโดยกําหนดใหหนาที่เปนเงื่อนไขซึ่งผูกพันกับขอเท็จจริง
ถือวาเปนหนาที่ที่ตองกระทําโดยหลีกเลี่ยงไมได เชน ความซื่อสัตย การชดใช ความกตัญู
ความยุติธรรม เปนตน นอกจากนี้ยงั ตองมีการจัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบการกระทําวาตกอยู
ในรายการใด
ทฤษฎีของ คิทเชเนอร (Kitchener 2000:67) กลาววา ถาบุคคลปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ
จะทําใหสามารถตัดสินใจอยางมีคุณธรรมจริยธรรมได หลัก 5 ประการดังกลาวประกอบดวย
1) การเคารพในเสรีภาพ (respect autonomy) บุคคลมีสิทธิในการตัดสินใจในการดํารงชีวิตหรือทําการใด ๆ
อยางเสรีตามความคิดและการเลือกกระทําของแตละบุคคล ดังนั้นผูอื่นจึงไมควรไปรบกวนความสุข
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หรือสวัสดิภาพสวนตัวของคนอื่น 2) ไมสรางความเดือดรอยใหผูอื่น (do not harm) บุคคลตอง
ระมัดระวังการทํารายจิตใจผูอื่นไมวาจะเปนดานรางกายหรือจิตใจ 3) รูจักสรางประโยชนใหผูอื่น
(benefit other) บุคคลตองพยายามทีจ่ ะทําประโยชนใหกับผูอื่น 4) มีความยุติธรรม (be just) บุคคล
ตองมีความเสมอภาคในในการปฏิบัติตอผูอื่นโดยเทาเทียมกันทุกคน และปฏิบัติตามกฏเกณฑเดียวกัน
และ 5) มีความซื่อสัตย (be faithful) บุคคลตองการรักษาคํามั่นสัญญา เคารพผูอื่นรวมทั้งการบอกกลาว
ขอเท็จจริง
ทฤษฎีของ กิลลแกน (Gillgan 1982 : 60) กลาวถึงสภาวการณแสดงออกของบุคคล
เกี่ยวกับการมีคุณธรรมออกเปน 3 ระดับประกอบดวย ระดับหนึ่ง การยึดประโยชนตนเองเปนหลัก
(orientation toward self-interest) เปนการเปลี่ยนผานจากความเห็นแกตวั ไปสูความรับผิดชอบตอ
ผูอื่น ระดับที่สอง การยึดผูอื่นเปนหลัก(orientation toward others-interest) เปนการเปลี่ยนผานจาก
ความดีงามไปสูความจริง ยึดถือความดีคือความเสียสละสวนตัว และระดับที่สาม การยึดความสมดุล
ระหวางตนเองและผูอื่น (focusing on the balance between self and others) ยึดถือความหวงใย
คํานึงถึงเพื่อนรวมโลก มีความเขาใจลึกซึ้งตอตนเองและผูอื่น และมีการพึ่งพาอาศัยกัน
บุคคลใหความสําคัญในการใชเหตุผลทางคุณธรรมจริยธรรมในการตัดสินใจและการ
กระทําตาง ๆ แตกตางกัน โดยการประพฤติเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของตนเองและการอยูรวมกับผูอนื่
ทั้ง 3 ระดับ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการประพฤติการดํารงชีวิตของตนเองและการอยูรว มกับผูอื่น
ระดับที่ 1
1.ยึดตนเองเปนหลัก

ระดับที่ 2
1.ยึดผูอื่นเปนหลัก

ระดับที่ 3
1.ยึดความสมดุลระหวางตน
เองและผูอื่น
2.ยึดประโยชนตนเองจึงมีความ 2.ยึดความดีคอื ความเสียสละ 2.ยึดความหวงใยคํานึงถึง
ขัดแยงระหวางตนเองและผูอ ื่น ประโยชนสวนตัว
เพื่อนรวมโลก
3.การเปลี่ยนแปลงจาก
ความเห็นแกตวั ไปสูความ
รับผิดชอบตอผูอื่น

3.การเปลี่ยนแปลงความดี
ไปสูความจริง

3.มีความเขาใจลึกซึ้งตอตน
เองและผูอื่นมีการพึ่งพา
อาศัยกัน
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ทฤษฎีของ เพียเจท (Piaget 1932:101) กลาววาจริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบตั ิตน
สัมพันธกับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปญญา
ของแตละบุคคลซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรูจริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตาม ลําดับ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของมนุษย มี 3 ขั้นตอนคือ ขัน้ ตอนกอนจริยธรรม ขั้นนี้เปนขั้นที่ไมเกิดจริยธรรม แต
สามารถเรียนรูจากประสาทสัมผัส และมีการพัฒนาการทางสติปญญาในขั้นตน ขั้นที่สอง คือ
ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง เปนการเชือ่ ฟงและปฏิบตั ิตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติการตาม
คําสั่งซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น และขัน้ ทีส่ าม ยึดหลักแหงตน เปนขั้นที่
บุคคลเกิดหลักความคิด มีการพัฒนาทางดานสติปญญาสูงขึ้นตามประสบการณทางสังคม คลาย
ความเกรงกลังอํานาจภายนอก เริ่มมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น
ทฤษฎีของ คอลเบรก (Kohlberg 1976 : 34-53, 197-211) ไดวิเคราะหทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรม (moral development) และแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ 6 ขั้น ที่มี
ความสัมพันธตอเนื่องกันดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับกอนกฏเกณฑ (pre-conventional level) เปนระดับทีบ่ ุคคลจะตัดสินใจ
ทําการใด ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผูอื่น แบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1
การเชื่อฟงและหลีกเลีย่ งการถูกลงโทษ (obedience and punishment orientation) และขั้นที่ 2 เอกตะ
บุคคลและการแลกเปลี่ยน(individualism and exchange)
ระดับที่ 2 ระดับตามกฏเกณฑ (conventional level) เปนระดับที่บคุ คลจะปฏิบัติตาม
กฏเกณฑของกลุมยอย เปนการปรับตัวเลียนแบบหรือคลอยตามคนในกลุมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ รูถึง
บทบาทหนาทีข่ องตนในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งในสังคม แบงออกเปน 2 ขั้นไดแก ขั้นที่ 3 การมี
สัมพันธระหวางบุคคล (good interpersonal relationship) และขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามบทบาททาง
สังคม(maintaining the social order)
ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฏเกณฑ (post-convention level) เปนระดับที่บุคคลจะตองใช
การพิจารณาสิ่งที่ดําเนินการ รวมถึงขอขัดแยงตาง ๆ อยางรอบคอบดวยตนเอง มีหลักการใน
การปฏิบัติเคารพในการเปนมนุษย และมีความเกรงกลังตอบาป แบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 5
การทําตามขอตกลงของสังคม และสิทธิสว นบุคคล (social contract and undividual right) และขั้นที่ 6
การยึดหลักตามสากล (universal principles)
สรุป จากแนวทางทฤษฎีตาง ๆ สามารถแบงออกไดเปน สามระดับ คือระดับยึดตนเอง
เปนหลัก ระดับยึดผูอ่ืนเปนหลัก และระดับการเปลี่ยนแปลงไปสูความรับผิดชอบตอผูอื่น ที่มี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
แนวความคิดที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่สําคัญ ในศาสนาพุทธ
ศาสนา คริสต และศาสนาอิสลาม มีแนวคิดที่คลายคลึงกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ หลักการ สถาบัน หรือ
ประเพณีที่เปนที่เคารพ โดยทั่วไปแลวอาจกลาวไดวา ศาสนาเปนสิ่งที่ควบคุม และประสาน
ความสัมพันธของมนุษย ใหอยูรวมกันไดอยางปกติสุข หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ศาสนา คือหลักการ
และวิถีทางที่มนุษยเลือกใชในการดํารงชีวติ มีความเชื่อวาศาสนานั้นเกิดมาจากความกลัวธรรมชาติ
กลาวคือ สิ่งใดที่มนุษยกลัว เชื่อ เลื่อมใส และใหความเคารพนับถือ ไดชื่อวาเปนศาสนาของบุคคลนั้น ๆ
ตัวอยางเชน ศาสนาพุทธ เกิดจากเจาชายสิทธัตถะเห็นความทุกข จึงหาแนวทางใหหลุดพนจาก
ความทุกข ดวยวิธกี ารตาง ๆ นานา จนประสบความสําเร็จดวยวิธีที่เรียกวาทางสายกลาง เปนการฝกจิต
ดวยสมาธิจนถึงซึ่งความรูแจง และความดับทุกข ทรงตรัสรูเปนสัมมาสัมพุทธเจาดับสิ้นซึ่งกิเลส
ทรงสอนมนุษย ใหทําบุญ รักษาศีล และภาวะนา เพื่อจะไดเปนแนวทางในการพนทุกขของมหาชน
อยางไรก็ตาม การศึกษาในปจจุบัน คําอธิบายของการเกิดขึ้น และพัฒนาการของศาสนา สามารถ
แบงไดสามกลุม กลุมแรก มองวาศาสนาเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น กลุมที่สอง มองวาศาสนาคอย ๆ
พัฒนาการไปสูสภาวะแหงความจริงขึ้นเรือ่ ย ๆ และกลุมที่สาม มองวาศาสนานั้นคือความจริงแท
(กรมศาสนา 2550 : 32)
สําหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภทุกศาสนา ศาสนาสําคัญ และมีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ไดแก
ศาสนาพุทธ รองลงมา ไดแกศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม โดยหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เปน
หัวใจของแตละศาสนา มีดังนี้(สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 2542 : 45)
หลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ หรือ พุทธศาสนา เปนศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดียกอนพุทธศักราช 45
นับวาเปนศาสนาที่สําคัญที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีผูนับถือหลายรอยลานคน โดยเฉพาะประเทศตาง ๆ
ทางเอเชียใต เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูใหกําเนิดพระพุทธศาสนา คือ
พระพุทธเจา หรือพระพระนามเดิมวา สิทธัตถะเมื่อตรัสรูแลวพระองคเสด็จสั่งสอนประชาชนใน
แควนตาง ๆ ในประเทศอินเดีย เพื่อหาทางที่จะนําประชาชนไปสูความพนทุกขเปนเวลาถึง 45 ป
จนกระทั่งมีพระชนมายุได 80 พรรษา จึงปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพานแลว สาวก
ของพระองคกย็ ังชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนาสืบตอมา จนกระทั่งถึงประมาณ พ.ศ. 300 พระเจา
อโศกมหาราชแหงเมืองปาฏาลีบุตรวมกับคณะสงฆไดสง พระสงฆออกประกาศพระพุทธศาสนา ทั้ง
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ภายในและภายนอกประเทศอินเดีย คณะสงฆสายหนึ่งได เขามายังสุวรรณภูมิ อันไดแกดินแดนใน
เขตประเทศพมาและไทยในปจจุบัน พระพุทธศานาเจริญรุงเรืองขึ้นในดินแดนนี้ ตามลําดับ
จนกระทั่งถึงสมัยสุโขทัยเปนราชธานี พอขุนรวมคําแหงมหาราชจึงไดทรงรับเอาพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติไทย และเปนศาสนาประจําชาติเรือ่ ยมาตราบถึงทุกวันนี้ แมในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอณาจักรไทยก็ตราไววาพระมหากษัตริยจะตองทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนองค
เอกอัครศาสนูปถัมภก คือ แมพระองคจะทรงนับถือพระพุทธศาสนา แตพระองคก็พระราชทาน
ความอุปถัมภแกศาสนาอืน่ ๆ ในเมืองไทยดวยเชนกัน พระพุทธศาสนากับประชาชนไทย คลุกเคลากัน
มาเปนเวลายาวนาน ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีของชนชาติไทยก็ไดรับ
การหลอหลอมจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
ธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจามีมากมายที่ไดทรงแสดงไว ถานับเปนธรรมขันธแลว
มีจํานวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับอุปนิสยั ใจคอ จริต ฐานะหรือระดับ
สติปญญาของผูฟง แตหลักการใหญของหัวขอธรรมเหลานั้นทั้งหมด สรุปเปนหลักทัว่ ไปได 3 ประการ
คือ 1) ละเวนความชั่ว(สพฺพปาปสฺส อกรณํ) (Never do any evil) การใด ๆ ก็ตามที่ทําไปทางกาย
พูดทางวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให (1) ตนเองเดือดรอน (2) คนอื่นเดือดรอน (3) ทั้งตนเอง
และผูอื่นเดือดรอน และ (4) ไมเปนประโยชนแกตนและผูอื่น สิ่งนั้นจัดวาเปนความชั่ว จะตองงด
ลด ละ สละ เวน หลีกเลี่ยง หางไกลใหได 2) บําเพ็ญความดีใหเกิดขึ้น (กุสลสฺสูปสมฺปทํ)(Always do
good) การใด ๆ ก็ตามที่ทําทางกาย พูดวาจา หรือคิดทางใจแลวจะยังผลให (1) ตนเองไมเดือดรอน
(2) ผูอื่นไมเดือดรอน (3) ตนเองและผูอื่นไมเดือดรอน และ (4) เปนประโยชนทั้งแกตนเองและผูอนื่
สิ่งนั้นจัดวาเปนความดีใครประพฤติปฏฎิบัติเขาเรียกวาประพฤติดี ทุกคนควรประพฤติแตความดี
3) การชําระจิตใจใหสะอาด (สจิตฺตปริโยทปนํ)(Purify your minds) การใด ๆ ก็ตามที่ทําใหสิ่งทีท่ ํา
คําที่พูด อารมณที่คิด แลวทําใหจิตใจสะอาดประณีตสูงขึ้นดวยคุณธรรม เชน ทาน สันโดษ เมตตา
กรุณา ปญญา ซึ่งเปนเครื่องขจัดความโลภ ความโกรธ และความหลัง อันเปนเครื่องเศราหมองใจให
บรรเทาเบาบางไปจากจิตใจ
นอกจากนี้หลักธรรมอื่น ๆ ทางพุทธศาสนายังมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดทั้งหมด
กลาวคือ การปฏิบัติธรรมขอใดขอหนึ่งยอมเกี่ยวของกับธรรมขออื่น ๆ จัดไดวาเปนแนวคิดทางจริยศาสตร
ที่เปนการกําหนดขอประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางการกระทําทางกายไปสูขั้นสูงที่เปนขอประพฤติ
ปฏิบัติทางความคิดที่มุงสูการหลุดพนทางจิตใจ
เมื่อพิจารณาหลักธรรมตามหลักจริยศาสตรสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ขั้นแรกคือ ขั้นมูลฐาน
ไดแก หลักเบญจศีล เบญจธรรม ขั้นที่สองคือ ขั้นกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ 10 ประการ และขั้นสูง
ไดแก อริยมรรค
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หลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาคริสต
ศาสนาคริสต นับวาเปนศาสนาที่สําคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก มีประชาชนนับถือกวา
1,000 ลานคน ผูที่ใหกําเนิศาสนาคริสต คือ พระเยซู ทานเกิดทีเ่ มืองเบธเลเฮม แขวงยูดาย กรุงเยรู
ซาเลมเปนบุตรคนเดียวของโยเซฟ และมาเรีย ทานเกิดในตระกูลชางไม เจริญเติบโตขึ้นในหมูบาน
นาซาเรธ แขวงทะเลกาลิลี ทางเหนือประเทศอิสราเอลในปจจุบัน ตามประวัตกิ ลาววา พระเยซู เปน
เด็กที่เฉลียวฉลาดมาแตเยาววัย ทานไดรับการเลี้ยงดูอยูใ นวิหารของชาวยิว ในกรุงเยรูซาเลม มีชีวิต
อยูอยางคนธรรมดาสามัญ อาจเปนเพราะสิ่งแวดลอมที่มแี ตเรื่องเกีย่ วกับศาสนา ธรรมะและนักบวช
จึงทําใหทานมีใจฝกใฝอยูใ นธรรมะและการสั่งสอนคนจน
เมื่อพระเยซูถูกตรึงไมกางเขนแลว สานุศิษยคนสําคัญของทานคือ เซนตปอล ไดเปน
ผูชวยเผยแพรคริสตศาสนาใหแผไพศาลออกไปไดเปนอันมาก อีกทานหนึ่งก็คือ เซนตปเตอร
ทั้งสองทานนีไ้ ด อุทิศชีวติ ใหแกศาสนาจนกระทั่งถูกจักพรรดิโรมันที่ไมนับถือคําสอนของพระเยซู
สั่งจับและใหประหารชีวิตเสียทั้งสองคน
หลักการที่สําคัญในศาสนาคริสต ไดแก บัญญัติสิบประการ ซึ่งหมายถึง พันธะสัญญาที่
พระองคทรงกระทํากับพวกเขา บัญญัติสิบประการเปนบัญญัติที่สําคัญสําหรับชาวคริสตดวย แมวา
บัญญัติสําคัญที่สุดคือบัญญัติแหงความรัก แตบัญญัติสิบประการเปนหลักการที่เปนรูปธรรมเพื่อ
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน แมวาจะเปนหลักการที่กวางก็ตาม บัญญัติสิบประการ ประกอบดวย
1) จงนมัสการพระผูเปนเจาแตเพียงผูเดียว 2) อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร 3 ) วันพระเจา
ใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ 4) จงนับถือบิดามารดา 5) อยาฆาคน 6) อยาลวงประเวณี 7) อยาลักทรัพย
8) อยานินทาวารายผูอื่น 9) อยาคิดโลภในประเวณี 10) อยาคิดโลภในสิ่งของของผูอื่น
หลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย เปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่ง
ของโลก ผูใหกําเนิดศาสนานี้คือ ทานนบี มุฮัสมัด ซึ่งคนไทยมักนิยมเรียกวา พระมะหะหมัด ทานผูนี้
เกิดที่เมืองเมกกะ (มักกะฮฺ) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ปจจุบันมีผูนับถือประมาณ 1,600 ลานคน จัด
วามีจํานวนมากที่สุดเปนอันดับสองในโลก มีประเทศมุสลิมกวา 67 ประเทศ ศาสดาของศาสนา
อิสลามคือ มุฮัมมัด ไดบัญยัติขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติและจริยธรรม เพื่อใหศาสนิกหรือผุที่มี
ความศรัทธาตระหนักอยูเสมอวา ชีวิตไดพนั ธนาการเขากับอํานาจสูงสุดของพระผูทรงสรางโลก ใน
ทุกสถานภาพมุสลิมจะรําลึก ถึงพระผูเปนเจา และมอบหมายตนเองใหอยูภ ายใตการคุมครองของ
พระองคตลอดเวลา จะตองเปนผูมีจิตใจมัน่ คง และมีสมาธิเสมอ
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ผูนับถือศาสนาอิสลามไมวาชายหญิงจะตองทํา ละหมาด คือ การเคารพหรือนมัสการวันละ
5 ครั้ง คือ ในเวลาเชากอนพระอาทิตยขึ้น คลอยบายราวบายโมงครึ่ง บายประมาณ 3 โมงครึ่งหรือ
บาย 4 โมง หลังพระอาทิตยตกดินประมาณ 6 โมงเย็น และเวลาค่ํา ราว 2 ทุม นอกจากนั้นก็มีการถือ
ศีลอด หรือถือบวช ปหนึ่งมี 29-30 วัน ซึ่งผูที่ถือศาสนาอิสลามไมวาจะเปนกบัติยห รือยาจก จะตอง
ถือเชนเดียวกันหมด การถือศีลอดนี้ หามบริโภคอาหาร น้ํา หามใชเครื่องลูบไลของหอมและ
ประพฤติในดานกามารมณ หามลวงเกินกัน ไมวาจะทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ตั้งแตพระอาทิตย
ขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก การถือศีลอดเปนการทดลองและฝกหัดรางกาย เมื่อยามหิวใหหวนระลึกถึง
สภาของผูยากจน เปนการขัดเกลาจิตใจใหผองใส ใหมีคณ
ุ ธรรม
ศาสนาอิสลามมี 2 นิกายหลัก คือ มัชฮับซุนนีย และมัชฮับฮับชีอะหฺ ซึ่งแมจะมีความ
แตกตางกัน ในรายละเอียด แตยังคงยึดหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่สําคัญไว 3 หมวด ไดแก
1)หลักการศรัทธา เปนอุดมการณที่สอนมนุษยใหศรัทธาในอัลลอหฺ พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว
ที่สมควรแกการเคารพบูชาและภักดี ศรัทธา ในความยุติธรรมของพระองค ศรัทธาในพระโองการ
แหงพระองค ศรัทธาในวันปรโลก วันซึ่งมนุษยฟนคืนชีพอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษา และรับ
ผลตอบแทนของความดีความชั่วที่ตนไดปฏิบัติไปในโลกนี้ มั่นใจและไววางใจตอพระองคเพราะ
พระองคคือที่พึ่งพาของทุกสรรพสิ่ง มนุษยจะตองมสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค และพระองค
คือปฐมเหตุแหงคุณงามความดีทั้งปวง 2) หลักการปฏิบัติ เปนธรรมนูญสําหรับมนุษย เพื่อใหเกิด
ความสงบสุขในชีวิตสวนตัว และ สังคม เปนธรรมนูญที่ครอบคลุมทุกดาน ไมวาในดานการปกครอง
เศรษฐกิจ หรือนอตอศาสตร อิสลามสั่งสอนใหมนุษยอยูกันดวยความเปนมิตร ละเวนการรบรา
ฆาฟน การทะเลาะเบาะแวง การละเมิดและรุกรานสิทธิของผื่น ไมลักขโมย ฉอฉล หลอกหลวง
ไมผิดประเวณี หรือทําอนาจาร ไมดื่มของมึนเมาหรือรับประทนสิ่งที่เปนโทษตอรางกายและจิตใจ
ไมบอนทําลายสังคมแมวาในรูปแบบใดก็ตาม 3) หลักจริยธรรม เปนจริยธรรมอันสูงสงเพื่อการครองตน
อยางมีเกียรติ เนนความอดกลั้น ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเมตตากรุณา ความกตัญู
กตเวที ความสะอาดของรางกายและใจ ความกลาหาญ การใหอภัย ความเมาเทียมและความเสมอ
ภาคระหวางมนุษย การเคารพสิทิของผูอื่น สั่งสอนใหละเวนความตระหนี่ถี่เหนียว ความิจฉาริษยา
การติฉินนินทา ความเขลาและความขลาดกลัว การทรยศและการอกตัญู การลวงละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น
นอกจากนี้ยังมีกฏบัญญัติขอหามตามหลักของนิกายตาง ๆ ที่สําคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก หามรับประทานเนื้อหมู และสัตวตายเองซึ่งมิไดเชือด และเลือดของสัตว ประการที่สอง
หามใหเงินกูคดิ ดอกเบีย้ (เพราะศาสนาอิสลามสอนใหคนร่ํารวยชวยเหลือคนยากจน) ประการทีส่ าม
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หามเสพสุรา และสิ่งเสพติดทั้งหลายที่ใหโทษตอรางกาย แมแตบุหรี่ และประการสุดทาย หามเลน
การพนันและการเสี่ยงทายทุกชนิด
สรุป จากหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ขางตน จะเห็นไดวา มี
หลักธรรมที่สอดคลองกันอยู 3 ประการ ประการแรก ทุกศาสนา ยกยองความจริง ความสัจ ประการ
ที่สอง ทุกศาสนา ยกยองความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน และประการสุดทาย ทุกศาสนา เนนความรัก
ความเมตตากรุณาตอกันและกัน
แนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ผานมา มุงเนนพื้นฐานการสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้น
ดวยเหตุผล เพื่อเสริมสรางใหเกิดคุณลักษณะทางจิตใจ นําไปสูการปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมเปนหลัก
โดย คาวาเรียร (Cavalier 2002) กลาวถึงการพัฒนาการของจริยธรรม (Ethics) วาเริ่มจากนักปรัชญา
ทางจริยธรรมชื่อ ฮอบเบอร (Hobbes ค.ศ.1588-1679) มีแนวคิดวา ความดีและความเลวสัมพันธกับ
ความปรารถนา(desire) และความรังเกียจของมนุษย หรืออีกนัยหนึ่ง ความปรารถนาใดที่บุคคลรับรู
วาดีกจ็ ะดี แตถาเปนสิ่งที่มนุษยไมปรารถนาก็จัดวาเปนสิ่งที่ไมดี (aversion) ปรัชญาดานคุณคาที่
ฮอบเบอร(Hobbes) ยังอธิบายวา มักเกีย่ วกับทัศนคติที่แตละคนเก็บและรักษาไว ชวง ค.ศ. 1711-1776
ฮูม(Hume) มีความเห็นวาการดําเนินชีวิตของแตละคน ไมวาจะเขาไปมีสวนรวมหรือไมก็ตาม
ลวนเปนเรื่องเกี่ยวของกับหลักศีลธรรมและคุณธรรม(virtuous) หรือสิ่งเสื่อทราม(vicious) ทั้งสิ้น
ระยะตอมา ระหวางป ค.ศ. 1724-1804 คานท(Kant) ใหเหตุผลเกี่ยวกับคุณธรรม และ
การปฏิบัติเชิงคุณธรรม(moral action) ไว 3 ประการ ประการแรก การมีเจตนารมณทดี่ ี(the good will)
เปนความตั้งใจที่จําทะตามกฏเกณฑเชิงคุณธรรม ประการที่สอง ความตระหนักในหนาที(่ the notion
of duty) โดยกลาววาการปฏิบัติเชิงคุณธรรม(moral action) ไมใชการปฏิบัติที่เกิดโดยอัตโนมัตแิ ต
เปนการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมจากหลาย ๆ แนวทาง เพื่อนําแนวทางที่เหมาะสมกับตนที่สดุ มา
ปฏิบัติ และประการสุดทาย เปนสิ่งที่ตองบังคับ(the nature of imperatives) แบงเปน 1) ขอบังคับ
สมมุต(ิ hypothetical imperative) เชนถาตองการเปนนักวายน้าํ เหรียญโอลิมปค จะตองฝกวายน้ําทุกวัน
2) ขอบังคับพื้นฐาน(categorical imperative) เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตาม แบงตามหนาที่ได 2 เรื่อง
เรื่องแรกคือ หนาที่ตอตนเอง(dutied toward oneself) แบงเปน หนาที่แบบสมบูรณ (perfect) และ
ความบกพรองในหนาที่ (imperfect) ที่จะตองไดรับการอบรมสั่งสอน (self-cultivation) เรื่องที่สอง
คือหนาที่ตอคนอื่น (duties toward others) แบงเปนหนาที่แบบสมบูรณ(perfect) ที่เปนความรับผิดชอบ
ในหนาที(่ strict obligation) และความบกพรองในหนาที่ (imperfect) ที่จะตองทําความดี/การกุศล
(beneficence) ระยะตอมา Jeremy Bentham (ค.ศ. 1748-1832) เสนอหลักการของการถือประโยชน
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เปนหลักํา (the principle of utility) ไดแก 1) การตระหนักถึงบทบาทขั้นพื้นฐาน 2) การเห็นชอบ
หรือการไมเห็นชอบในการกระทําที่สงผลถึงความเปนทุกขและความสุข 3) ความดีที่ทําใหเกิด
ความสุขมีคาเทากับความชัว่ รายที่กอใหเกิดทุกข 4) การวินิจฉัยความสุขและความทุกขืสามารถวัด
เปนปริมาณได โดยความสุขเปนจํานวนบวกและความทุกขเปนจํานวนลบ
คุณธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่นําเสนอครั้งนี้ ไดจากการประมวลและกลั่นกรอง
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานใน
วโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เผยแพรใหแกประชาชนทั่วไป โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548) ความวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้
ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคมุ กันในตัวทีด่ ีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตอง
เสริมสรางพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสมเพื่อการดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ใชความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน สวนที่หนึ่ง กรอบแนวคิด เปน
ปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั่งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน
การของการพัฒนา สวนที่สอง คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตน
ไดทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน สวนที่สาม
คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอม ๆ กัน ดังนี้ 1) ความพอประมาณ

44
หมายถึง ความพอดี ที่ไ ม น อ ยเกิน ไปและไมม ากเกิน ไปโดยไม เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผูอื่น เชน
การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับ
ระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ และ 3) การมีภูมิคุมกัน
ที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอาคตทั้งใกล และไกล
สวนที่สี่ เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัย
ทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง
ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต สวนสุดทาย แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
คุณธรรมตามกระแสพระราชดํารัส
ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระบรมวงศานุวงศและพสกนิกรชาวไทยไดเขาเฝาถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จจพระเจาอยูหวั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ณ ที่นั่งอนันตสมาคม โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดทรงมีพระราชดํารัสตอบแกมหาสมาคม ดังนี้
“ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางมหาสมาคม พรอมพรั่งดวยบุคคล
จากทุกสถาบันในชาติ ตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคําอํานวยพรและการเฉลิมฉลอง
ยิ่งใหญ ที่มกุ คนตั้งใจจัดใหขาพเจาเปนพิเศษ ทั้งรัฐบาลไดจัดงานครั้งนี้ไดเรียบรอยและงดงาม
น้ําใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รว มกันแสดงออกทัว่ ประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันในวันนี้
นาปลาบปลื้มใจมากเพราะแตละคนแสดงออกและตั้งใจมาดวยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจ
ทุก ๆ คน จิตใจที่เปย มไปดวยความปราถนาดี และความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของทุกคนทุกฝาย
ทําใหขาพเจาเห็นแลวมีกําลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรม ซึ่งเปนที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทํา
ใหคนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสือตอกันไป
ไดตลอดรอดฝง
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ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความเมตตา มุงดี มุงเจริญตอกัน
ประการที่สอง คือ การทีแ่ ตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชนกนั ใหงานที่ทําสําเร็จลง ทั้งแตตน แกผูอื่น และแกประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตนอยูในความสุจริต ในกฏกติกา และ
ในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียม เสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตองเที่ยง ตรง
และมั่นคงอยูใ นเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางทีด่ ี
ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูภ ายในใจคนไทย ก็มั่นใจไดวา ประเทศชาติไทยจะดํารงมัน่ คงอยูต ลอดไปได
จึงขอใหทานทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทงั้ ประชาชนชาวไทยทุกหมูเ หลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรม
นี้ไวใหเหนียวแนนและถายทอดความคิด จิตใจนี้ตอกันไป อยาใหขาดสาย เพื่อใหประเทศชาติของ
เราดํารงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ทั้งในปจจุบันและในภายภาคหนา
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในสากล จงคุมครองรักษาประเทศชาติไทย
ใหปลอดพนจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และอํานวยความสุข ความเจริญสวัสดี ใหเกิดมีแกประชาชน
ชาวไทยทัว่ กัน”
เมื่อพินิจพิเคราะหกระแสพระราชดํารัสดังกลาว จะเห็นไดวากระแสพระราชดํารัสที่
ทรงเนนย้ํา ทัง้ 4 ประการนั้น ประกอบไปดวยคุณธรรมจริยธรรมยอย ๆ ที่สอดแทรกไวรวม 9
ประการ ซึ่งเปนแนวทางที่ประเสริฐยิ่งในการดํารงชีวิตสําหรับประชาชนชาวไทยในยุคปจจุบัน
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมตามกระแสพระราชดํารัส
ความในกระแสพระราชดํารัส
คุณธรรมจริยธรรม
ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทํา ดวยความ กัลยาณมิตร
เมตตา มุงดี มุง เจริญตอกัน
ประการที่สอง คือ การที่แตละคนตางชวยเหลือเกื้อกูล ความสามัคคี
กัน ประสานงาน ปนะสานประโยชนกนั ใหงานที่ทาํ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
สําเร็จผลทั้งแกตน แกผูอื่น และกับประเทศชาติ
ความขยันหมัน่ เพียรความรับผิดชอบ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ความในกระแสพระราชดํารัส
คุณธรรมจริยธรรม
ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติประติบัติตนอยู ความซื่อสัตยสุจริต
ในความสุจริต ในกฏิกาและในระเบียบแบบแผนโดย ความมีวนิ ัย
เทาเทียมเสมอกัน
ความยุติธรรม
ประการที่สี่ คือ การที่ตางคนตางพยายามทําความคิด ความมีสติสัมปชัญญะ
ความเห็นของตนใหถูกตอง เที่ยงตรงอยูใ นเหตุในผล
กลาวโดยสรุป ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ในตอนที่ 2 แสดง
ใหเห็นวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามทฤษฎีทางจิตวิทยา เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดโดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาตั้งแตระดับตนที่คาํ นึงประโยชนตนเอง ยึดตนแงเปนหลัก ไปจนถึงขั้นสุดทายที่มี
การคํานึงถึงประโยชนผูอื่นและสังคม และผูปฏิบัติตนตรามกรอบมาตรฐานของสังคม สอดคลอง
กับหลักศาสนาที่มุงเนนใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โดยมีหลักธรรมเปนเครื่อง
เหนี่ยวรั้ง สําหรับแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้น เปนผลงานของนักปรัชญาทาง
จริยธรรมในเบื้องตน ตอมาเปนผลงานของนักจิตวิทยา และนักวิชาการทุกสาขา มุงเนนการสราง
ทัศนคติที่ดี อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในทางที่พึงประสงค
สวนผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นั้นเปนปรับญา
ชี้ถึงแนวทางดํารงชีวิตและการปฏิบัติของปราชนทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับครอบครัว
ระดับองคการ ระดับชุมชน จนถึงระดับรับ รัฐ ในการพัฒนาและการบริหารจัดการใหดาํ เนินไป
ในทางสายกลาง ใหเกิดการพัฒนากาวทันโลก สวนในตอนสุดทายเปนการสึกษาคุณธรรมตาม
กระแสพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสครองราชยครบ 60 ป ทําใหไดคณ
ุ ธรรมจริยธรรม 9 ดาน คือ
กัลยาณมิตร ความสามัคคี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินยั ความยุติธรรม และความมีสติสมั ปชัญญะ ซึ่งผูวิจัยนํามาใชเปน
คุณธรรมจริยธรรมของผุบริหารสถานศึกษา และนํามาสรางเปนประเด็นคําถามในแบบสอบถามตอไป
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ความหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดกับตัวบุคคล และองคการ เปนคุณธรรมจริยธรรมที่
เกิดขึ้นทั้งบุคลากรของรัฐ และเอกชน และบุคคลทั่วไป ดังนั้น ผูว ิจัยเห็นวาคุณธรรมจริยธรรรมทาง
ธุรกิจเปนคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความเหมือนกัน จึงไดนํามาเพื่อประกอบใหเกิดความชัดเจนดังนี้
ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Business Ethics เปนการนําจริยธรรม
มาใชในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจเจริญรุงเรือง ยั่งยืน เปนทีย่ อมรับของสังคมตลอดไป
อานันท ปนยารชุน (อางถึงใน จินตนา บุญบงการ 2548 : 26) อดีตนายกรัฐมนตรี ไดใหคํา
จํากัดความวา จริยธรรมทางธุรกิจ คือการผสมผสานระหวางเศรษฐกิจและจริยธรรมโดยมีเปาหมาย
เพื่อสงเสริมนโยบายและการปฏิบัติของภาคธุรกิจ ในการสรางความสําเร็จในการประกอบการอยาง
มีความรับผิดชอบ มีความยัง่ ยืนมีผลในระยะยาว
ความหมายของธุรกิจ
ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจอยางตอเนื่องทางเศรษฐกิจของมนุษย นั่นคือจะ
เกี่ยวของกับการผลิต การซื้อขายและการบริการ ซึ่งสินคาและบริการตางๆ ถาผลิตสินคาเปนครั้ง
คราวหรือนานๆซื้อขายสินคาครั้งหนึ่ง ไมเรียกวาทําธุรกิจ
จุดมุงหมายสําคัญของธุรกิจ คือ กําไรสูงสุด ความอยูรอดและความเจริญรุงเรือง ตลอดจน
รับใชสังคม
ประเภทของธุรกิจ อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ ธุรกิจอุตสาหกรรม เปน
การผลิตสินคาตางๆ ธุรกิจการคา เปนการซื้อมาขายไป ไดแก รานคาตางๆ รานคาสง รานคาปลีก
หางสรรพสินคาตางๆ ธุรกิจบริการ เปนธุรกิจที่อาํ นวยความสะดวกหรือทําใหผูอื่นสะดวกสบาย เชน
ธนาคาร การประกันภัย การขนสง ภัตตาคาร เปนตน
ขอบขายของจริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ จะครอบคลุมธุรกิจในองครวมทั้งหมดและทุกๆดาน จําแนกไดเปน
4 ดาน ดังนี้
องคกรธุรกิจ หมายถึง เปาหมาย วิสัยทัศน ขององคกรตองยึดจริยธรรมเปนหลัก
การแสวงหากําไรสูงสุดของธุรกิจตองไมขัดตอคุณธรรม ไมทําลายคูแขงขัน ไมประกอบธุรกิจที่ทาํ ให
สังคมเสื่อม 1)บุคลากรที่เกีย่ วของกับธุรกิจ ไดแก ผูถือหุนและเจาของ ลูกจาง ลูกคา ผูจําหนาย
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วัตถุดิบให คูแขงขัน ผูจําหนายสินคา บุคลากรจะตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีผูเกี่ยวของอื่น ๆ อีก ไดแก ชุมชนทองถิ่น รัฐบาล สื่อมวลชน สภาพแวดลอม
ระดับประเทศและระดับโลก 2) การดําเนินการหรือการจัดการ หมายถึง การวางแผน การสั่งการ
การใชอํานาจ การตอรอง การตัดสินใจ การขจัดปญหาตางๆ การบริหารจัดการ ในองคกร
และนอกองคกรตองใชจริยธรรมเปนเครื่องกํากับ 3) กิจกรรม ดําเนินการ ไดแก กิจกรรมตางๆ
ที่ธุรกิจดําเนินการ เชน กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการขาย กิจกรรมดานการเงินและบัญชี การแขงขัน
การบริหารบุคคลและอื่นๆจะตองปฏิบัติไปอยางมีจริยธรรม
องคประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจควรยึดหลักคุณธรรมหรือคุณความดีเปนแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยคุณธรรมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 1) ความซื่อสัตย หมายถึง การปะพฤติอยาง
ตรงไปตรงมา ตรงตอความเปนจริง เชน ซื่อสัตยตอองคกร ไมคอรรัปชั่น ติดสินบน ซื่อสัตยตอ
ลูกคา ซื่อสัตยตอสัญญา ไมตกแตงบัญชี เสียภาษีถูกตอง ไมโกงเครื่องชั่ง ตวง วัด ไมโกงคาแรงงาน
ไมปลอมปนสินคา ไมโฆษณาหลอกลวงหรือเกินความจริว ไมลอกเลียนความคิดหรือสินคาของ
ผูอื่น ความซื่อสัตยถือเปนเรื่องสําคัญมาก 2) ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติอยางละเอียด
รอบคอบ ยอมรับผลการกระทําของตนเอง เชน รับผิดชอบตอสินคา สินคาไมดีรับคืน ผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ ไมปลอยสารพิษลงสูสิ่งแวดลอม ไมประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อม (เชน อบายมุขตางๆ
การพนัน ยาเสพติด เปนตน) ดูแลความทุกขสุขของลูกจาง ปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมือง
ไมผลิตสินคาที่เปนพิษภัยสรางปญหาใหสังคม ความรับผิดชอบถือเปนคุณธรรมที่สําคัญทางธุรกิจ
3) ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแกตัว การแบงปนใหผูอื่น เชน เสียสละใหแกองคกร ใหแก
ประเทศชาติตามโอกาส ชวยเหลือลูกจางตามความเหมาะสม บริจาคเงินใหแกสาธารณะกุศลตางๆ
ใหทุนการศึกษาวิจัย บริจาคสิ่งของใหแกผูยากไร หรือประสบภัยพิบัติตางๆ ความเสียสละเปน
คุณธรรมที่ใชไมมากนักในทางธุรกิจ แตถาใชแลวจะทําใหภาพลักษณของบริษัทดีขึ้น 4) ความยุติธรรม
หมายถึง การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง ตรงตอความเปนจริงไมลําเอียง เชน ไมเบียดเบียนผูอื่นให
เดือดรอน ไมกักตุนสินคา ไมเก็งกําไรมากเกินไป ไมเอาเปรียบแรงงานจางคาจางถูกๆ กดราคา
วัตถุดิบ ไมปลอยกูโดยคิดดอกเบี้ยสูงมากๆ ไมทําสัญญาเอาเปรียบลูกคา กําหนดราคาสินคายุติธรรม
การเลิกจางโดยไมเปนธรรม ไมแสวงหากําไรโดยเอาเปรียบผูอื่น ไมกลั่นแกลงทําลายคูแขงขัน
ตลอดจนการลวงเกินทางเพศตอพนักงาน ความยุติธรรมเปนเรื่องสําคัญมากเชนเดียวกัน 5) ความอดทน
หมายถึง ความพยายามอยางตอเนื่องที่จะทําหรือไมทาํ อยางเขมแข็ง เชน อดทนอดกลั้นตอ
ผลประโยชนที่ไมถูกตอง ขยันขันแข็งในการทํางาน อดทนตอการตอวาของลูกคา ยึดมั่นตอการบริการ
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ลูกคาหรือบริการหลังขาย อดทนตอความยากลําบากในการประกอบธุรกิจ อดทนตอความลมเหลว
ของการประกอบการ ไมเลิกทํากิจการงายๆ ความอดทนเปนจริยธรรมที่ใชไมมากนักในเชิงธุรกิจ
สวนใหญเปนเรื่องของตนเองไมสูกระทบตอผูอื่นมากนัก 4) ความกตัญู หมายถึง ความสํานึกรูคณ
ุ
ในความอุปการะชวยเหลือของผูอื่นที่มีตอเรา เชน เห็นคุณคาของลูกจางที่ทํางานมานาน เห็นคุณคา
ผูบริหารที่สรางความเจริญกาวหนาใหบริษัท เห็นคุณคาของประเทศชาติ สรางประโยชนใหแก
ประเทศที่ตนไปประกอบกิจแทนผูสรางประโยชนใหแกบริษัท ใหรางวัลแกพนักงานดีเดน เปนตน
เมื่อพิจารณาองคประกอบทุกดานจะเห็นวา องคประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจที่สําคัญ
มากไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม รองลงไปคือ ความเสียสละ ความอดทน
และความกตัญู หากนักธุรกิจสามารถใชคุณธรรมไดทุกดานยอมเปนสิ่งที่จรรโลงใหผูนั้น มีคณ
ุ คา
เปนที่ยอมรับนิยมยกยองของสังคม
จริยา ชินวรรโณ (2546 : 119) กลาวถึง องคประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจไว ดังนี้
จริยธรรมของนักธุรกิจ ประกอบดวยจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 2 สวน ไดแก สวนที่เปน “พฤติ
บัญญัติ” หรือหลักปฏิบัติกับสวนที่ 2 เปน “ขอพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดี” ที่นําไปใชปฏิบัติใน
การประกอบธุรกิจแสวงหากําไรโดยชอบธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม

ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ
จริยธรรม

ความเสียสละ
ความยุติธรรม
ความอดกลั้น
ความกตัญู

แผนภูมิที่ 3 องคประกอบของจริยธรรม
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อยางไรก็ตามจริยธรรม เป น เรื่อ งของจิ ตสํานึก ของแต ละคนวา จะรูสึกอยางไรจะ
ประพฤติปฏิบัติหรือไม ไมมีใครบังคับได แมประพฤติปฏิบัติฝาฝนคุณธรรมก็ไมมีการลงโทษที่
ชัดเจน นอกจากถูกลงโทษทางสังคม ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจจึงมีการฝาฝนคุณธรรมอยูเสมอ
โดยมุงที่ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจเปนใหญ
ความสําคัญของจริยธรรมตอธุรกิจ
จริยธรรมมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจหลายประการ ธุรกิจที่ไมยึดคุณธรรมจะ
ไมรุงเรืองและยั่งยืน ไมเปนที่ยอมรับของสังคม แยกพิจารณาไดดังนี้ 1) จริยธรรมเปนหลักในการ
ประพฤติปฏิบัติใหแกบุคลากรขององคกรธุรกิจ ไดแก ผูบริหารและพนักงานทําใหเกิดความมั่นใจ
วาไดปฏิบัติถูกตอง ไมขัดตอศีลธรรมและคุณธรรมเกิดความสบายใจและมีความสุขในการทํางาน
2) จริยธรรมทําใหมีหลักการที่ดีในการประกอบธุรกิจ ไดแก สรางกําไรบนพื้นฐานแหงคุณธรรม
และความถูกตองชอบธรรม ไมเอาเปรียบผูอ ื่นหรือคากําไรเกินควร ใหความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ
ผูปฏิบัติงานยอมสบายใจไมอึดอัดใจ คับของใจ 3) จริยธรรมนําความสุขความเจริญมาสูบุคลากร
ขององคกรธุรกิจ ประกอบธุรกิจดวยความสุข ตั้งใจทํางานดวยความขยันหมั่นเพียร ไมกังวลตอ
การติเตียนวารายและคําสาปแชงจากผูถูกเอารัดเอาเปรียบหรือผูสูญเสียประโยชน ทําใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานและชีวิตการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพ 4) จริยะรรมทําใหธุรกิจ
มีคุณคาชวยพัฒนาบานเมืองและสังคม สิ่งแวดลอมไมถกู ทําลาย ประชาชนไมถูกเอาเปรียบมีเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพราคายุติธรรม ดํารงชีวิตอยางสงบสุข ประชาชนมีงานทํา มีรายได
เศรษฐกิจดี สังคมมีความสงบสุข 5)จริยธรรมสรางความยั่งยืน ถาวร ศรัทธาและความเชื่อมั่นตอ
ธุรกิจ องคกรธุรกิจที่มีจริยธรรมยอมเปนทีเ่ ชื่อถือศรัทธาและความเชื่อมั่นของลูกคา ดังสุภาษิตทีว่ า
“ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน” ลูกคามีความจงรักภักดีตอ สินคาตลอดไป
ประโยชนของจริยธรรมทางธุรกิจ
เมื่อนําจริยธรรมมาใชในการประกอบธุรกิจ จะทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร
ธุรกิจหลายประการ ดังนี้ 1) ทําใหบุคลากรในองคการธุรกิจ อยูรวมกันอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนกัน
ปฏิบัติงานดวย ความสบายใจ มีความรักสามัคคี ไมมีขอพิพาทแรงงาน หรือกลั่นแกลงกัน 2) ทําให
บุคลากรในองคการธุรกิจเจริญกาวหนา มีอาชีพและรายไดที่มั่นคง ดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีศักดิศ์ รี
มีความหวังและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงาน 3) องคการธุรกิจเจริญรุงเรือง ยั่งยืนถาวรตลอดไป
ไมลมสลาย เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย เปนตน จากกรณีตวั อยางมากมายที่ชี้ใหเห็นวา แมเปน
บริษัทใหญโตระดับประเทศหรือระดับโลกก็ลมสลายไดถาขาดจริยธรรมทางธุรกิจ เชน ธนาคาร
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กรุงเทพฯ พาณิชยการของไทยลมสลายเมื่อป 2539 เพราะถูกกลาวหาวาผูบริหารคอรรัปชั่นคือ
ยักยอกเงิน โกงธนาคาร บริษัท เอนรอน (Enron) บริษัทยักษใหญอันดับสองของสหรัฐอเมริกา
ลมสลายเมื่อป 2546 เพราะถูกกลาวหาวาตบแตงบัญชี เปนตน 4) ทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง
พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงธุรกิจเจริญรุงเรือง คนมีรายไดไมวางงาน สังคมสงบสุข
ประชาชนไมลุมหลงอบายมุข ไมมีการคดโกงกัน อาชญากรรมก็ไมเกิด
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ มีงานวิจัยจํานวนไมมากนักที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
คุณธรรมของผูบริหาร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
จุมพล พูลภัทรชีวินและคณะ (2549) ศึกษาเรื่องการวิจยั และพัฒนากระบวนการการสราง
ความดีมีคุณะรม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อสํารวจองคความรูเกี่ยวกับเกณฑและวิธี
คัดสรรคน ครอบครัว ชุมชนดีมีคุณธรรม 2) เพื่อศึกษาเกณฑและวิธีการคัดสรรคน ครอบครัว
ชุมชนดีมีคุณธรรมที่ชุมชนเปนผูกําหนด และ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมความดี มีคณ
ุ ธรรม
ใหกับคน ครอบครัว และชุมชน ผลการวิเคราะห สั เอื้ออาทร รูจักใหอภัย อดทน อดกลั้น คบคนดีง
เคราะหการศึกษารายกรณีการสรางความดี มีคุณธรรมในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน สรุปได
วา คนดี มีคณ
ุ ธรรม หมายถึง คนที่มีคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วกับตนเอง คุณลักษณะทีเ่ กีย่ วของกับบุคคลอืน่
และคุณลักษระที่เกี่ยวของกับชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม คุณลักษณะที่เกี่ยวกับตนเองไดแก
1) คุณลักษณะทางดานศีลธรรม ประกอบดวย การเปนคนมีจิตใจดี ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
หมั่นทําบุญทําทาน มีศีล มีธรรม มีอิทธิบาท 4 มีหิริโอตัปปะ มีไตรสิกขา ประพฤติตามมงคล 38
ประการ และ 2) คุณลักษณะเฉพาะตน ประกอบดวยเห็นคุณคาในตนเอง พัฒนาตนเองอยูเสมอ
ไมเห็นแกเงิน คิดดี พูดดี ทําดี กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจดวยความถูกตอง ความประพฤติดี
ประหยัด อดออม ยึดสายกลางในการดําเนินชีวิตมีความจริงใจ ขยันหมั่นเพียร พึ่งตนเองมารยาทดี
ราเริง มีระเบียบวินัย ตรวตอเวลา มีความสันโดษ มีจิตสํานึกความเปนคน มีวิสัยทัศน มีสัมมาชีพ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมเปนหนี้ ยอมรับหากมีขอผิดพลาด และหาทางแกไข คุณลักษณะที่
เกี่ย วข องกับ บุคคลอื่ น ได แ ก รับ ผิ ด ชอบต อ ครอบครัว การเลี้ย งดูบุ ต รธิด าดานการศึก ษา
ความกตัญูกตเวที โอบออมอารี เอื้ออาทร รูจักใหอภัย อดทนอดกลั้น คบคนดี สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ
และเปนผูนําและเปนผูตามที่ดี และคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับชุมชน สิ่งแวดลอม ไดแก มี
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เคารพกฏระเบียบของสังคม กลาเผชิญปญหาของ
สวนรวม ชวยเหลืองานทั่วไป รักษาคุณคาและความสําคัญของสิ่งดีงาม เคารพกฏระเบียบของสังคม
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กลาเผชิญปญหาของสวนรวม ชวยเหลืองานทั่วไป รักษาคุณคาและความสําคัญของสิ่งดีงาม มีจิต
สาธารณะ และเปนตนแบบที่ดีของสังคม
วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2548) วิจัยเรื่อง ความรูสึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยและ
ความรับผิดชอบตอสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบวัดความซื่อสัตย
และความรับผิดชอบตอสังคมของนักการเมืองไทย ศึกษาระดับความซื่อสัตยความรับผิดชอบตอ
สังคมของสมาชิกรัฐสภา และศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอระดับความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอสังคม
ของสมาชิกรัฐสภาผลวิจัยสรุปวา สมาชิกรัฐสภาเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ
ระดับ 3 หมายถึง ระดับที่สมาชิกรัฐสภาใหความสําคัญตอพฤติกรรมความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ
ตอสังคม แตไมเครงครัดในทางปฏิบัติอยางคงเสนคงวา สําหรับปจจัยที่มีผลตอระดับความซื่อสัตย
และความรับผิดชอบตอสังคมของสมาชิกรัฐสภา พบวา ระดับการศึกษา ระยะเวลาการสังกัดพรรค
ความพึงพอใจในเงินเดือน และคานิยมการทํางาน โดยตัวแปรทั้งหมดนี้สามารถรวมกันอิบายระดับ
ความซื่อสัตยของสมาชิกรัฐสภาไดรอยละ 64 และพบวา ระยะเวลาการสังกัดพรรค ความพึงพอใจ
ตอเงินเดือน และคานิยมในการทํางานร สามารถรวมกันอธิบายความรับผิดชอบตอสังคมไดรอยละ 63
ออมเดือน สดมณี และคณะ (2548) ดําเนินการศึกษาวิจยั เรื่อง สถานภาพการจัด
ฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษา
สถานภาพการฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกทั้งในภาพรวมและเชิงลึก 2) เพื่อศึกษาสถานภาพการสงเสริมการเรียนรูคุณธรรม
จริยธรรมที่ผานสื่อสาธารณะภาครัฐและภาคเอกชน 3) เพื่อจัดระบบฐานขอมูลหลักสูตร/โครงการ/
กิจกรรมการฝกอบรมและการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งศึกษาโดยการสํารวจขอมูลจากหนวยงาน
หรือ องคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองคกรเอกชนที่ไมหวังผลกําไรที่ดําเนินงานดานการ
ฝกอบรมและ การเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค กลาง ภาคใต ภาคตะวันออก และ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในชวงป
พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2548 และ ศึกษาจากสถานภาพการสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ที่
ผานหนังสือ วารสารหรือนิตยสาร และจุลสารของทุกศาสนา หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน
รายการวิทยุ และเว็บไซต และในชวงป พ.ศ. 2547-2548
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม แบบบันทึกขอมูล และแบบ
สัมภาษณ เชิงลึก และทําการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร
การสัมภาษณ และสนทนากลุม แลวนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม และในเชิงลึกจากองคกรที่
ประสบความสําเร็จใน การจัดการฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
การนําเสนอของสื่อตาง ๆ ที่มี เนื้อหาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ และจัดระบบฐานขอมูล
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โดยนําขอมูล จํานวน 665 รายการ จากแบบสํารวจขอมูลมาจัดทําเปนฐานขอมูลตาราง จําแนกตาม
ลักษณะขอมูลที่ตองการจัดเก็บ โดย กําหนดคําสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 21 คํา
เพื่อชวยใหการสืบคนและเขาถึงขอมูล ไดอยางสะดวกรวดเร็ว สรุปผลการวิจัย 1) ผลการวิเคราะห
ขอมูลสถานภาพการฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ไดจากหลักสูตร
ฝกอบรมทั่วประเทศ 665 หลักสูตร จาก 367 องคกร สรุปไดวา หลักสูตรสวนใหญมี วัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด รองลงมา เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจหลัก ศาสนา/
สงเสริมศาสนา และเพื่อปฏิบัติธรรมพัฒนาดานจิตใจ/วิปสสนากรรมฐาน สวนระยะเวลาทีใ่ ชใน
การฝกอบรม สวนใหญจัดระยะเวลาตามความเหมาะสม รองลงมา คือ 3 วัน และ 5 วัน กลุมผูเขารับการ
2) เมื่อพิจารณาจากขอมูลจะเห็นไดวา วัตถุประสงคของการฝกอบรมจะคลายคลึงกัน คือ
วัตถุประสงคทั่วๆ ไปเพื่อการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และมีวัตถุประสงคอื่นที่เฉพาะเจาะจง คือ
เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในหลักศาสนา เพื่อฝกวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี ประสิทธิภาพในการทํางาน และเพื่อพัฒนาผูถายทอดศาสนา เชน พระสงฆ โดยมีผูเขารับ
การอบรม สวนมากเปนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลเปาหมายที่องคกรภาครัฐ
และเอกชน ประสงคจะพัฒนาคือ เยาวชนของประเทศ รองลงมาไดแก บุคคลทั่วไป คนทํางาน และ
กลุมเปาหมาย เฉพาะ เชน พระภิกษุ คูสมรส นักโทษ เปนตน เมื่อพิจารณารวมกันระหวางกลุมผูเขา
รับการอบรมกับ วัตถุประสงคของการฝกอบรม พบวา กลุมนักเรียน นิสิตนักศึกษามีเปาหมายเพือ่
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความรูความเขาใจในศาสนา และฝกวิปสสนา
กรรมฐาน และกลุม คนทํางานก็เพื่อการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และกลุมผูเผยแผและถายทอด
ศาสนา เขาอบรมใน หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเผยแผศาสนา เมื่อวิเคราะหเทคนิค วิธีการ
ฝกอบรมจะมีทั้งการบรรยายธรรม มีสื่อประกอบ เชน วิดีทัศน มี การสนทนา อภิปรายและเปลีย่ น
ความคิดเห็น และการฝกปฏิบัติ เชน ฝกวิปสสนากรรมฐาน ระยะเวลา การเขารับการฝกอบรมของ
หลักสูตรสวนมากจะเปนเวลา 3 วัน ซึ่งอาจเปนเวลาที่ผูเขารับการอบรม สวนมากจะสามารถปลีกตน
จากภารกิจตามปกติได และถาประสงคจะเขารับการฝกอบรมอีกก็สามารถ สมัครเขาอบรมอีกไดบอยๆ
เพราะองคกรที่จัดการฝกอบรมสวนมากจะจัดการอบรมอยางตอเนื่องตลอดป และองคกรเหลานี้ยัง
สามารถรับผูเขาฝกไดมากตัง้ แต 50-200 คน และสถานที่รับการฝกอบรมเปน สถานที่ทางศาสนา
เชน วัด โบสถ มัสยิด นอกจากนี้ เปนสถานที่ขององคกรนั้นๆ หรือหนวยราชการ แมวาหลายองคกร
จะจัดการฝกอบรมหลายครั้งในหนึ่งปและรับผูเขารับการอบรมเปน จํานวนมาก หลายองคกรก็มี
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน กลาวคือ มีปญหาในเรื่องงบประมาณที่ ไมเพียงพอ ขาดสื่อ
สําหรับการอบรม ขาดวิทยากร สถานที่ไมสะดวก และผูเขารับการฝกอบรมยังไม
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ผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก จากองคกรที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
ฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม 20 แหง พบวา สามารถแบงรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ไดเปน 3 กลุม คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการเรียนรู การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยผาน การปฏิบัติธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะ
ชีวิต ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการเรียนรู การจัด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนผานกระบวนการเรียนรู จะเนน ทั้งความรู การปฏิบัติ
และความตระหนักในความเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยกิจกรรมจะหนัก เบาตาม กลุมอายุผูเขา
อบรม และใชสื่อตางๆ เขามาประกอบในการทํากิจกรรมอยูเสมอ การจัดคายไมไดจัดแบบ เนน
การฝกปฏิบัติทางพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว แตจะใชเทคนิคการสอนของครูเขาไปประยุกตให
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กดวย โดยการจัดคายไดรับความรวมมือของบุคลากร ทั้งคณะสงฆ ครู
หนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งชุมชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเสียสละเขามามี
สวนรวม มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ มีการวางแผน ประเมิน ปรับปรุงการทํางานอยู
ตลอดเวลา รวมทั้ง มีการประสานงานที่ดี นอกจากนี้ วิสัยทัศนของผูนําองคกรและบุคลากรที่เปน
คณะทํางานที่กวางไกล ทําใหการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน มีการพัฒนา
อยางสม่ําเสมอ สถานที่ ที่ใชในการจัดฝกอบรมสวนใหญเปนที่ที่เอือ้ ตอการเรียนรู มีบรรยากาศที่
เงียบสงบ เนนบรรยากาศที่เปน ธรรมชาติ รมรื่น แตอยางไรก็ดี การจัดฝกอบรมคุณภาพจริยธรรมแก
เด็กและเยาวชนนั้น สวนใหญอาศัย พระเปนผูดําเนินการ ซึ่งตองปฏิบัติกิจของสงฆที่วัด ทําใหเปน
อุปสรรคตอการทํางาน จึงเกิดปญหาการขาดแคลนพระวิทยากรเปนอยางมาก ซึ่งกําลังมีความพยายาม
สรางวิทยากรทั้งที่เปนพระสงฆและฆราวาส สวนประโยชนที่ผูเขาอบรมสวนใหญไดรับ คือ ทําให
รางกายมีความอดทนมากขึน้ จากการทํากิจกรรม ทํา ใหจิตใจแจมใส รูสึกผอนคลาย ไมเครียด และ
มองโลกในแงดี มีสติมากขึ้น และทําใหเด็กไดเขาใจและรู เรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
การจัดฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก และเยาวชนที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน มีรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมในแตละกลุมแตละวัยทั้งดาน
เนื้อหา และวิธีการ เชน ใชนิทานสําหรับเด็กเล็ก โดยในการดําเนินกิจกรรมจะสอดคลองกับแนวคิด
จิตพิสัย ใหมกี ารลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหผูรับการอบรมไดเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ซึ่งในกระบวนการ
จัดการฝกอบรมนั้นไดใชปจจัยตาง ๆ มาชวยใหการจัดฝกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เชน การสราง
เจตคติที่ดี ตอการปฏิบัติตาง ๆ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน บรรยากาศที่เนนธรรมชาติและ
เงียบสงบ มี กระบวนการกลุมชวยผลักดัน รวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมจากสถาบันที่
สําคัญของสังคม 2) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานการปฏิบัติธรรม การพัฒนาคุณธรรม
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จริยธรรมโดยผานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน 4 นั้น เปนรูปแบบที่เนนการ
พัฒนาจิตของบุคคลใหเกิดความสงบ มีสมาธิกอใหเกิดปญญาและสามารถ นําไปสูการมีพฤติกรรม
ที่ดีงามทั้งทางกาย วาจาและใจ แนวทางการปฏิบัติธรรมมีอยูหลายแนวทาง เนน ทั้งในภาคปริยตั ิ
(ทฤษฎี) และภาคปฏิบัติควบคูกันไป และแมวาแตละแหงจะมีหลักสูตรและวิธีการ ดําเนินงานที่
แตกตางกันไป แตมีจุดรวมที่ตองพิจารณาเชนเดียวกัน คือ ความเหมาะสมของกลุมผูเขารวม
ฝกปฏิบัติธรรม กลาวคือ ตองพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับความสามารถหรือความรูพื้นฐานของ
ผูเขารวมฝกปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักทฤษฎีกลุมพัฒนาการทางความคิดที่เชื่อวา
การพัฒนาการทางจริยธรรมของแตละบุคคลแตกตางกัน ขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและวัย
ของบุคคล นั้นๆ 3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะชีวิต การดําเนินการ
ในรูปแบบนี้ มีทั้งกรณีที่มีหลักสูตรอยางเปนระบบ มีกลุมเปาหมาย กิจกรรม ขั้นตอน และเนื้อหาที่
ชัดเจน และรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ไมไดมีการดําเนินการ ในลักษณะของการ
ฝกอบรมโดยตรงหากแตเปนผลมาจากกระบวนการที่ทําใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม เชนการจัดตัง้
กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ โดยเนนการใชธรรมะควบคูกับ การออมเงิน
เปนการนําหลักธรรมทางศาสนามาชวยในการบรรเทาปญหาทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เปนเครื่องชี้นาํ ใหบุคคลเกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเองไปอยางกลมกลืนกับวิถีชวี ิต
ซึ่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะชีวิตขององคกรตางๆ เปนรูปแบบที่
เปนการ ผสมผสานการพัฒนาเขากับวิถีการดําเนินชีวิต มีการใชกจิ กรรมตางๆ ที่สอดคลองกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งผลจากการดําเนินการดังกลาวนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การชวยเสริมสราง และพัฒนาใหบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําไปใชประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางดี การฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผาน
กระบวนการทักษะชีวิต ที่มีหลักสูตรอยางเปนระบบ มีกิจกรรม ขั้นตอน เนื้อหาที่ชัดเจนใน
การเสริมสรางหรือปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคล สอดคลองกับแนวคิดจิตพิสัยที่มีแนวทาง
การพัฒนาในลักษณะที่เปนกระบวนการที่
สวนกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดทางศาสนาที่วาปญหาของสังคมไทยใน
ปจจุบัน สามารถแกไขหรือบรรเทาเบาบางลงไดดวยศาสนา เนื่องจากตนเหตุของปญหาตางๆ ใน
สังคมนั้น มาจาก การกระทําของมนุษย การแกปญหาจึงตองแกไขที่ตวั มนุษยเอง ศาสนาทุกศาสนา
ที่ชาวไทยนับถือลวนมี แนวคําสอนที่สงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ และ
สงเสริมการพัฒนาปจเจก บุคคลในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น เมื่อมนุษยสามารถพัฒนาตนไดก็
สามารถชวยตนเองใหสามารถอยู รวมกับผูอื่นดวยความสงบสุขและสามารถนําตนไปสูความพนทุกข
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ไดในที่สุด นอกจากนี้ การรวมกลุม กันนับวาเปนการชวยพัฒนาตนเองใหเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมเกิดจิตสํานึกที่ดใี นการประหยัด อดออม รูจักรักษาสัจจะ และมีระเบียบวินัย รวมทั้งเปน
การชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นดวยอันสงผลใหเกิดความ สามัคคีปรองดองขึ้นภายในชุมชน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยผานกระบวนการทักษะชีวิตนี้ถือวาเปนกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สําคัญ ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาโดยผานตัวแทนการขัดเกลา
ทางสังคม ที่หลากหลายไมวาจะเปนพระสงฆ ครูอาจารย พอ แม เพื่อน เปนตน ในการปลูกฝง
ความคิด ความเชื่อ คานิยมและหลักการปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งผลจากการดําเนินการมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการชวยเสริมสราง และพัฒนาใหบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําไปใชประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางดี เนื่องจากเปนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ไมไดแยกออกจาก
การดําเนินชีวิตของบุคคล 3) ผลการวิเคราะหสถานภาพการสงเสริมการเรียนรูที่ผานสื่อสาธารณะ
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เปนหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร รายการโทรทัศน รายการวิทยุ
และเว็ปไซต สรุปไดวา 3.1) หนังสือ จากการสํารวจหนังสือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพุทธศาสนา
จํานวน 2,410 เลม และการวิเคราะหเนื้อหาหนังสือจํานวน 16 เลม มีประเด็นที่สําคัญดังนี้ ดาน
ผูแตงหนังสือที่สงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในพุทธศาสนาสวนใหญมีผู แตงเปน
พระภิกษุมากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลทั่วไป โดยผูแตงที่แตงหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ ไดแก
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินฺทปฺโญ), พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),ปญญานันทภิกขุ, วศิน
อินทสระ, สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวฑฺฒโน), พระธรรมวิสุทธิมงคล
(พระมหา บัว ญาณสัมปนโน), พระโพธิญาณเถร(หลวงปูชา สุภทฺโท), ส.ศิวรักษ, ไพโรจน อยู
มณเฑียร, เสถียรพงษ วรรณปก ซึ่งจะเห็นไดวาเปนผูที่มชี ื่อเสียงเปนทีร่ ูจักเปนสวนใหญ และเปนที่
ยอมรับกันวามีความรู ความ เขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในพุทธศาสนาเปนอยางดี ดานผูรับ
สาร กลุมที่เปนเปาหมายสูงสุดของหนังสือคือ กลุมบุคคลทั่วไป รองลงมาคือ กลุมวัยรุน กลุมผูใหญ
แตในหนังสือบางเลมก็ไมสามารถที่จะคาดเดาถึงกลุมเปาหมายที่ผูแตงตองการจะ สื่อสารได ซึ่งถา
หากในการเขียนหนังสือ ผูแตงสามารถระบุถึงกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสารไวอยาง ชัดเจน หรือมี
การแนะนําวาหนังสือมีเนื้อหาเหมาะสมกับคนกลุมใด จะทําใหผูรับสื่อหรือผูเกี่ยวของ สามารถนํา
หนังสือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปใชไดอยางเหมาะสม ดานเนื้อหา สวนใหญผูแตงมุงจะ
นําเสนอแนวทางในการนําหลักธรรมในพุทธศาสนาไป ใชในชีวิตประจําวัน และมีวิธีการนําเสนอ
เนื้อหาสาระ โดยใชการอธิบายความเปนหลัก และมีการยกตัวอยาง ในชีวิตประจําวันมาอธิบาย
เพิ่มเติมเพื่อใหผูอานไดเขาใจไดชดั เจนขึน้ นอกจากนี้ ไดยกพุทธพจนของ พระพุทธเจามาใชในการ
อางอิงเพื่อใหเนื้อหามีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น และในหนังสือบางเลมมีการเปรียบเทียบ กับหัวขอธรรมที่
ใกลเคียงกัน ซึ่งจากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ลีลาการเขียนของผูแตง สวนใหญมีความ ใกลเคียง
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กัน แตเนื่องจากกลุมเปาหมายมีหลากหลายกลุม ประกอบกับเนื้อหาสาระของคุณธรรมจริยธรรม ใน
พุทธศาสนามีมากและยากในการทําความเขาใจ วิธีการนําเสนอจึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะดึงดูด
หรือ กระตุนความสนใจของผูอานได ดังนัน้ ผูเขียนควรปรับวิธีการในการนําเสนอเนื้อหาสาระใหมี
ความหลากหลายตามแตละกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน รวมทั้งปรับวิธีการอธิบายใหสั้น กระชับ
เขาใจงาย จะ ชวยกระตุนความสนใจของผูอานไดมากขึน้ 3.2) วารสารหรือนิตยสารและจุลสาร จาก
การศึกษาวารสาร นิตยสารและจุลสารของศาสนา พุทธ คริสต และอิสลาม จํานวน 180 เลม มี
ประเด็นสําคัญดังนี้ ดานเนื้อหา วารสาร หรือนิตยสารและจุลสารมีการนําเสนอเนื้อหาเปน 2 ประเภท
คือ ประเภทเฉพาะ หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหาทุกเรื่องเปนเรื่องเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ประเภททั่วไป ซึ่งจะมีเนื้อหาบางเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเนื้อหาอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งผลจากการสํารวจพบวาทั้ง 3 ศาสนาจะมีการผลิตเอกสารสวนมากเปนแบบทั่วไป
โดยเฉพาะศาสนาพุทธจะมี การเผยแพรมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเอกสารประเภทเฉพาะ จะ
เหมาะกับกลุมเปาหมายบางกลุมที่มี ความสนใจใฝรูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางชัดเจน เชน
พระภิกษุสงฆ หรือผูปฏิบัติธรรม หรือ นักศึกษาธรรม เปนตน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่จํากัดอยูใ นวง
แคบ สวนเอกสารประเภททัว่ ไปซึ่งมีเนื้อหาทั้ง ดานวัตถุประสงคของการเผยแพรเอกสาร วารสาร
นิตยสาร ประเภทเฉพาะ สวนมาก ผูเขียนมีจุดประสงคตองการใหผูอา นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักธรรม มีบางที่เนนการพัฒนาจิตใจ คือตองการใหผูอา นมีจิตสํานึก ความคิด ความรูสึก ความศรัทธา
เลื่อมใสในหลักธรรมคําสอนของศาสนา และเนนการพัฒนาพฤติกรรม คือตองการใหเปนแนวทาง
ในการประพฤติตนเปนคนดี ชี้นําแนวทางใน การดําเนินชีวิต สวนวารสาร นิตยสาร ประเภททัว่ ไป
มีจุดประสงคเนนทั้ง 3 ลักษณะในปริมาณนอย ใกลเคียงกัน สําหรับจุลสารที่มีเนื้อหาทั้ง 2 ประเภท
สวนมากมีลักษณะเนนการพัฒนาจิตใจในปริมาณ ใกลเคียงกับความรูความเขาใจ แตปริมาณการเนน
การพัฒนาพฤติกรรมยังมีนอย ซึ่งไมเปนไปตามแนวคิด Cognitive Paradigm ที่ใหความสนใจกับ
หนวยการวิเคราะหระดับปจเจกบุคคลถึงผลลัพธที่ไดจากการใช สื่อมวลชนคือ ความเขาใจความรู
อารมณความรูส ึก และการแสดงพฤติกรรม ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากวา การเขียนเอกสารเพื่อให
ผูอานนําแนวทางที่ไดจากการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และแกปญหา
ชีวิตไดอยางเหมาะสมเปนสิ่งที่เขียนไดยาก ผูเขียนตองเปนผูมีความรูจริงและ ตองมีประสบการณ
มาแลว จึงมุงเนนไปทีก่ ารใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมเปนสวนมาก เพราะเขียนไดงายกวา
ผูเขียนควรใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาพฤติกรรมซึ่งเปนสิ่ง สําคัญ เพราะ
การอานเพื่อใหเกิดความรูเพียงอยางเดียวยอมไมใชเปาหมายสูงสุด ดานระยะเวลาการเผยแพร พบวา
เอกสารสวนมากมักทําเปนรายปกษ ระยะเวลาการ เผยแพรสวนมากจะทําเปนราย 1 เดือน ราย 2 เดือน
และราย 3 เดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาระยะเวลาการเผยแพร จะเปนชวงเวลานานเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
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การที่จะใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญา (ความคิด ความเชื่อ เจตคติ) นั้น
ควรใหบุคคลไดรับขอมูลขาวสารบอย ๆ ดังนั้นถาผูผลิตสามารถ ดําเนินการผลิตไดเร็วขึ้นก็จะเปน
ผลดีตอผูรับสาร 3.3) หนังสือพิมพ จากการสํารวจคอลัมนประจําที่เสนอเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ใน หนังสือพิมพตั้งแต ปพ.ศ. 2546 – 2547 พบวามีเพียง 4 ฉบับคือ ไทยโพสต ขาวสด คมชัดลึก
และมติชน จํานวน 7 คอลัมน หนังสือพิมพสวนใหญจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในบางชวงเวลา เชน ตามเทศกาลที่เกี่ยวกับศาสนา หรือวันสําคัญทางศาสนา เปนตน และมีแนวการ
เขียนเปนบทความ และขาวเปนสวนมาก ซึ่งเหมาะกับกลุมเปาหมายวัยผูใหญเทานั้น ประเด็น
คอลัมนประจําเปนสิ่งสําคัญที่ จะทําใหกลุมเปาหมายสามารถติดตามรับขาวไดอยางตอเนื่อง การมี
คอลัมนประจําทางคุณธรรม 3.4) รายการโทรทัศน รายการโทรทัศนที่นําเสนอการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม มีเพียง 12 รายการ และสวนมากเปนการสนทนาธรรม จากผูสอนศาสนา ที่เปนเชนนัน้
อาจเพราะเปนรายการที่จัดได งายกวารายการอื่น และผูจัดคํานึงในการนําเสนอหลักธรรมทาง
ศาสนาเปนสําคัญ ทําใหมองขามการ จัดรูปแบบอื่นที่ใหความสนใจและนาติดตามไดมากกวา เชน
ละคร หรือการตูน ซึ่งเปนรายการที่เขาถึง กลุมเด็กและเยาวชนไดดี ในประเด็นชวงเวลาออกอากาศ
นับเปนสิ่งสําคัญ ควรเปนชวงเวลาที่เหมาะสม ที่กลุมเปาหมายสามารถชมได แตจากผลการสํารวจ
พบวาสวนมากเปนชวงเชามากคือ 4:00 – 7:00 น. หรือชวงเย็นเวลา 18:00 น. หรือ 18:15 น. ซึ่งไม
เหมาะกับการชมเพราะอยูใ นชวงเวลานอน หรือชวงเวลา ทําการบาน ซึ่งทางสถานีควรคํานึงถึงเรื่อง
นี้ ในปจจุบนั สวนมากจะคํานึงถึงรายไดของสถานีเปนสําคัญ ชวงเวลาดังกลาวราคาคาเชาเวลาจะถูก
กวาชวงอื่น ทําใหรายการเหลานี้ไปอยูชวงเวลาดังกลาว 3.5) รายการวิทยุ รายการวิทยุที่เกีย่ วของกับ
การเผยแพรคณ
ุ ธรรม จริยธรรมของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม จํานวน 34
รายการ พบวา รายการวิทยุที่เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม มี คลื่นความถี่ที่มีการกระจายเสียงเพียง 8
คลื่นความถี่ ไดแก คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 92.5 MHz, 891 kHz, 792 kHz, 1143 kHz, 88.5 MHz, 1233
kHz, 1251 kHz, และ 87.75 MHz ซึ่งมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับ คลื่นความถี่ที่มีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารอยูในปจจุบัน ประกอบกับชวงเวลาที่ออกอากาศ สวนใหญจะ อยูในชวงเชา เวลา
ประมาณ 05:00 – 06:00 น. การที่มีรายการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม ในชวงคลื่น เวลา และ
ระยะเวลาดังกลาว เพราะผูจดั สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสียคาใชจายมากเนื่องจากเปน สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและเปนชวงเวลาทีไ่ มใชชวงสําคัญ แตชว งเวลาดังกลาวไมเหมาะ
กับกลุมเปาหมาย ดังนั้น การจัดชวงเวลาออกอากาศใหเหมาะกับกลุมเปาหมายจึงเปนสิ่งสําคัญที่
ผูจัดผังรายการควรคํานึงถึง ควรเพิ่มคลื่นความถี่ใหมากขึ้นจะชวยใหเกิดการกระจายผูรับไดอยาง
ทั่วถึงทั้ง ประเทศ และที่สําคัญผูดําเนินรายการ และรายการควรเปนทีส่ นใจของกลุม เปาหมายดวย
(3.6) เว็บไซต ผูจัดทําเว็บไซตสวนใหญ คือ วัด เพราะเปนแหลงรวบรวมเนื้อหาและความรูทาง
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พุทธศาสนาอยางแทจริง ซึ่งอาจทําใหหนวยงานอื่น ไมสนใจจัดทํา ทําใหขาดความหลากหลายที่จะ
เขาถึงกลุมเปาหมาย หากพิจารณาในดานเนื้อหา จะพบวาขอมูลขาวสารที่นําเสนอผานเว็บไซตมี
เนื้อหาสาระที่เปนหลักธรรม คําสอนของศาสนา ที่เหมาะกับกลุมผูส ูงอายุ หรือผูที่สนใจใฝศกึ ษา
หลักธรรมเทานั้น และ มุงเนนการใหความรูมากกวาการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือพฤติกรรม ซึ่งหาก
จะพัฒนาเด็กหรือเยาวชน ให
จากผลการศึกษาสถานภาพการสงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมผานสื่อประเภทตางๆ
ดังกลาว มาขางตนพบวา สื่อมวลชนมีสวนสําคัญในการพัฒนาความรูความเขาใจ จิตใจ และ
พฤติกรรม ของ บุคคลในดานตาง ๆ กลาวคือ
ดานการใชกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงผูรับสาร จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ทั้งที่ เปนสื่อสิ่งพิมพ (หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ) โทรทัศน วิทยุ และเว็ปไซต
เปนสื่อที่สามารถใชในการพัฒนาบุคคลไดในลักษณะที่ทาํ ใหบุคคลเกิดการเรียนรูจากประสบการณ
ทางออม โดยใชแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใหมีคุณธรรม จริยธรรมผานกระบวนการ
ทางปญญา ซึ่ง ประกอบดวย ความรูความเขาใจ ความเชือ่ เจตคติ อันจะสงผลไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาที่สื่อมวลชนใชนั้นเปนการใชกระบวนการ
เรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) ดวยวิธีการใชตัวแบบตามทฤษฎีปญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ของ Albert Bandura กลาวคือ เมื่อบุคคลไดสังเกตเห็นวาตัวแบบทํา
พฤติกรรมอะไร แลวมีผลอะไรเกิดขึ้น ตามหลัง ผลที่เกิดตามหลังการกระทําของตัวแบบนั้นจะมี
อิทธิพลทําใหผูสังเกตอยากที่จะทําหรือไมทํา ตามตัวแบบ หากผลที่เกิดขึ้นเปนผลทางบวกในทัศนะ
ของผูสังเกต และผูสังเกตเชือ่ วาตนเองสามารถทํา ตามตัวแบบได ตนก็จะไดรับผลทางบวกนั้นดวย
ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะทําตามตัวแบบได แตถาหากวา ผลที่เกิดขึ้นเปนผลทางลบตามทัศนะของ
ผูสังเกต และผูส ังเกตเชือ่ วาหากตนทําตามตัวแบบ ตนก็จะไดรับ ผลทางลบดวย ผูสังเกตก็มีแนวโนม
ที่จะไมทําตามตัวแบบ ซึ่งสื่อมวลชนทั้งหลายที่ทําการศึกษานี้ลวน แลวแตเปนตัวแบบดวยกันทั้งสิน้
จากขอมูลที่คน พบ จะเห็นวาการปลูกฝงหรือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจะเนนไปที่
สื่อสิ่งพิมพเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันสื่อโทรทัศนที่นําเสนอบางรายการก็จดั ทําไดดนี าสนใจ
เชน ทําเปนละครโทรทัศน มีการผูกเรื่องราวใหเขากับชีวิตจริง แตบางรายการก็เปนการบรรยายที่มี
ความซับซอน ยากแกการเขาใจ สวนสื่อสิ่งพิมพแมวาจะเปนตัวแบบที่ไมคอยเดนชัด แตก็มี
ประโยชนในแงของการให คุณคาในการใชประโยชนไดสะดวกและสนองความตองการของผูสังเกต
ไดตลอดเวลาตามที่ตองการ สวนกระบวนการจูงใจ จะเห็นวาสิ่งจูงใจที่ชี้ใหเห็นวาหากปฏิบัติตาม
ตัวแบบแลวจะไดผลทางบวก อยางไรนั้น พบวาผลที่นําเสนอไมคอยชัดเจน เปนเรื่องที่เปน
นามธรรม เชน ความสุขใจ ความดี ซึ่งผลที่ นําเสนอมักจะเปนผลในระยะยาวทีบ่ ุคคลตองอาศัย
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ความอดทน และการรอคอยใหเกิดขึ้น หากผูสังเกต ขาดความอดทน ความตั้งใจที่แนวแน ก็จะละทิง้
ไมทําตามตัวแบบ
ดังนั้น ในการนําเสนอตัวแบบผานสื่อมวลชนตางๆ ควรนําเสนอผลทางบวกทั้งในระยะ สั้น
และระยะยาว และผลที่นําเสนอนั้นควรมีความชัดเจน นอกจากนี้ หากพิจารณาการพัฒนา
กระบวนการ ทางปญญาที่เปนเจตคติใหสงผลตอพฤติกรรมนั้น สามารถพิจารณาในแนวทางการเรียนรู
สาร(message learning approach) ได โดยแนวคิดนี้ไดนาํ เสนอวาหากจะพิจารณาวาสื่อสารมวลชนที่
ใชสําหรับการโนมนาวใจใหบุคคลเห็นชอบตาม แลวสงผลทําใหปรับพฤติกรรมไดมากนอยเพียงไรนั้น
ตองคํานึงถึงดวยวาผูรับ สารเกิดความใสใจตอสารนั้นเปนเบื้องตน และผูรับสารเกิดความเขาใจสาร
ที่สื่อไปหรือไม หากผูรับสาร เขาใจ โอกาสที่จะเห็นดวยกับสารนั้นก็มีมากขึ้น หากผูรับสาร
ไมเขาใจ ก็คงไมเห็นดวยกับสารนั้น นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการยอมรับดวย วาผูรับสารยอมรับใน
ประเด็นตางๆ ในสารหรือไม ซึ่งการยอมรับนี้จะขึ้นอยูกับตัวจูงใจที่จะทําใหผูรับสารยอมรับสาร
นอกจากนี้ แนวทางการเรียนรูสารยัง พิจารณาวาการที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดมากนอยเพียงไร
ตองพิจารณาตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับแหลง ของสื่อหรือผูผลิต ซึ่งจะพิจารณาในแงของความนาเชื่อถือ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับสาร ไดแก การเสนอสาร ดานเดียวหรือสองดาน ตัวแปรเกี่ยวกับสื่อ ไดแก
การเสนอสารเปนสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ เทปเสียง หรือเว็ปไซต และตัวแปรผูรับสาร ซึ่งไดแก
ประเภทของผูร ับสาร
ดานตัวแปรแหลงการสื่อสาร หรือผูผลิตสาร สามารถพิจารณาในแงของ ความนาเชื่อถือ
ความดึงดูด และความคลายคลึง ซึ่งจากขอมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชนที่นําเสนอเกี่ยวกับการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมนั้น ผูผลิตสารสวนใหญจะมีความนาเชื่อถือ เพราะผูผลิตไมวาจะเปน ผูเขียน
หนังสือ วารสาร นิตยสาร ผูดําเนินรายการวิทยุ โทรทัศน ผูนําเสนอเนื้อหาในเว็ปไซต ลวนแลวแต
เปนผูที่มีความรู ความ เชี่ยวชาญในศาสนานั้นๆ มีความนาไววางใจ สวนในแงของความดึงดูดและ
ความคลายคลึง พบวาสื่อ โทรทัศน จะสามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลไดดี เพราะเปนสิ่งที่
บุคคลไดรับรูทั้งการเห็นและการไดยิน ตลอดจนมีความเปนรูปธรรมและชวนใหตดิ ตามไดมากกวา
สื่ออื่นๆ
ดานตัวแปรสาร สามารถพิจารณาในเรื่องของการนําเสนอสารดานเดียว หรือการเสนอ
สารสองดาน ซึ่งจากการสํารวจขอมูลพบวา สื่อมวลชนในทุกประเภทสวนใหญจะนําเสนอสารเพียง
ดานเดียว ซึ่งการที่จะเสนอสารดานเดียวหรือสองดานนั้น ควรคํานึงถึงทัศนะเดิมของผูรับสาร
เพราะการเสนอสาร ดานเดียวจะไดผลมากกวาการเสนอสารทั้งสองดานในกลุมที่ผูรับสารที่เห็นดวย
กับสารอยูแตเดิมแลว ในทางกลับกันการเสนอสารสองดานจะไดผลมากกวาการเสนอสารดานเดียว
ในกลุมผูรับสารที่ไมเห็น ดวยกับสารแตเดิม และตองคํานึงวากลุมผูรบั สารมีระดับการศึกษาอยางไร
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เพราะถาผูรับสารมีระดับ การศึกษานอย การเสนอสารดานเดียวจะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวา
การเสนอสารสองดาน สวนกลุมผู มีระดับการศึกษาสูง การเสนอสารสองดานจะมีอิทธิพลมากกวา
การเสนอสารดานเดียว ดังนั้น สื่อมวลชน จะเสนอสารใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และ
พฤติกรรมของบุคคลก็ตองทราบถึงจุดยืนเดิมและ ระดับการศึกษาของผูร ับสารหรือกลุม เปาหมายดวย
จึงจะทําใหสารที่นําเสนอนัน้ มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การนําเสนอสารที่กระตุนใหเกิดความกลัว ยิ่งกลัวมาก ยิ่งทําใหผูรับสาร
ยอมรับสารมากขึ้น และมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะทําตามคําแนะนําของสารมากขึ้น หากสารมี
คําแนะนําอยาง ชัดเจนถึงวิธีการปรับพฤติกรรม เพื่อ ลด ละ หรือ เลิกจากสิ่งที่ไมดีทมี่ ีการกระตุนให
กลัวในสาร ซึ่งหาก สื่อมวลชนในทุกสื่อสามารถทําสิ่งนี้ใหชดั เจนได ก็นาที่จะมีประสิทธิภาพใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหบุคคลไดมากกวาทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน และในการเสนอสารสอง
ดานหากผูสื่อสารสามารถ สรุปขอโตแยงใหกับผูรับสาร ก็จะทําใหผรู ับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเจต
คติและพฤติกรรมไดดีกวาการที่ จะปลอยใหผูรับสารเปนผูสรุปเอง
ดานตัวแปรเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอโดยใชสื่อสิ่งพิมพมี
จํานวน มากกวาการใชสื่ออืน่ ๆ ซึ่งหากจะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูผลิตตองคํานึงถึงความยากงาย
ของสารที่ นําเสนอดวย กลาวคือ ถาหากเปนสารที่ยาก การนําเสนอดวยสื่อสิ่งพิมพทําใหผูรับสาร
คลอยตามได มากกวาสื่อวิทยุหรือสื่อโทรทัศนหรืออินเตอรเน็ต แตกรณีที่เปนสารที่งา ย การเสนอสาร
ผานสื่อโทรทัศน ทําใหผูรับสารเห็นดวยมากที่สุด และสื่อสิ่งพิมพนอยที่สุด หากพิจารณาในแงของ
การมีสวนรวมและความ นาชอบพอของการใชสื่อแลว การที่ผูรับสารมีสวนรวม เชน การโตตอบ
การสื่อสารสองทาง ไดอยางรวดเร็วในปจจุบัน นาจะทําใหบุคคลเกิดความเขาใจและทําตามได
มากกวาสื่อสิ่งพิมพ เชน การโทรศัพท เขาไปพูดคุยในรายการวิทยุ หรือโทรทัศน หรือการโตตอบ
กันทางอินเตอรเน็ต นาจะไดผลดีกวาการอาน จากขอเขียนในสิ่งพิมพ ประกอบกับสือ่ วิทยุ โทรทัศน
เปนสื่อที่ทาํ ใหลักษณะของเนื้อหามีความชัดเจนขึ้น ดึงดูดใหผูรับสารติดตามไดดีกวาสื่อสิ่งพิมพ
นอกจากนี้ ในการผลิตสื่อโดยเฉพาะโทรทัศนนาจะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายการ
ที่สามารถทําได เพราะคุณธรรมจริยธรรมควรเปนเรื่องที่ อยูในวิถีชีวิตบุคคลทุกคนในสังคมตอง
คํานึงถึงอยูตลอดเวลา
ดานตัวแปรผูรับสาร ผูผลิตหรือผูสงสารไดมีการคํานึงถึงลักษณะของผูรับสารอยูบาง
โดยเฉพาะสื่อที่เปนโทรทัศน และวิทยุ สวนสื่อสิ่งพิมพนั้นยังไมคอยชัดเจนเทาที่ควร ดังนั้นหาก
ผูผลิต คํานึงถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนก็นาที่จะผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ไดมากขึ้น
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546) วิจัยเอกสารเรื่อง ภาพอนาคตและคุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลและวิเคราะหืปจจัยขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต
สภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหนา และภาพอนาคตสังคมไทยทีพ่ ึงประสงค โดยเนนที่กลุมเด็ก
และเยาวชน (อายุ 0-20 ป) ครอบคลุม 5 ดานหลัก ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความรู ดาน
ทักษะและความสามารถ และดานลักษณะชีวิต วิธีดําเนินการวิจยั ใชการศึกษาขอมูลงานวิจยั
หนังสือเอกสารตํารา และวาสารทาฃวิชาการตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยพิจารณาครอบคลุม
ประเด็นของนโยบายและแผนพัฒนาประเทสดานตาง ๆ แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับภาพอนาคต
วิสัยทัศนของประเทศไทย รวมถึงภาพคนไทยที่พึงประสงคในอาคต ขอมูลทางสถิติ ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการพรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการวิถี
การเรียนรูของคนไทย
ผลการวิจัย สรุปวา คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคในสองทศวรรษหนาครอบคลุม
5 ดานหลักไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความรู ดานทักษะและความสามารถ และดานลักษณะ
ชีวิตมีดังนี้ 1) ดานรางกาย ไดแก การพัฒนา ดานรางกายเจริญเติมโตและมีการพัฒนาการดาน
สติปญญาเจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย และมีสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรงไมเจ็บปวยงาย 2) ดานจิตใจ ไดแก การเปนผูที่รูจักและเขาใจตนเองและเปนที่รูจกั
และเขาใจความรูสึกของผูอื่นเปนอยางดี และเปนผุที่รูจักและเขาใจสถานการณ สภาพแวดลอม
ภายนอกตาง ๆไดเปนอยางดี 3) ดานความรูไดแก การรูอยางลึกซึ้ง ถึงแกนสาระของวิชา การรูรอบ
ดานเชิงสหวิทยาการ และการรูไกลถึงอนาคต 4) ดานทักษะความสามารถ ไดแก ทักษะดานการคิด
ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาตางปรเทศ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะ
การอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ ทักษะการจัดการ 5) ดานลักษระชีวติ ไดแก ขยัน อดทน ทุมเททํางาน
หนัก มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย มีวิสัยทัศน ทําสิ่งตาง ๆ อยางดีเลิศ รักการเรียนรูตลอดชีวิต
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย เห็นคุณคาในเอกลักษณความเปนไทย มีจติ สํานึกเพื่อผูอนื่ และสวนรวม
และประหยัด อดออม
สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย (2545) ไดวจิ ยั เรื่อง ปจจัยและกระบวนการที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุงความสําเร็จของสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิจัยนี้กาํ หนดกรอบคุณธรรมเพื่อมุงความสําเร็จของ
สวนรวมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากการวิเคราะหืของไกรยุทธ ธีรตยาคี
นันท สําหรับใชเปนกรอบในการวิจัยในครั้งนี้ 4 ชุด ชุดที่ 1 คุณธรรมที่เปนปจจัยผลักดัน ชุดที่ 2
คุณธรรมที่เปนปจจัยหลอเลีย้ ง ชุดที่ 3 คุณธรรมที่เปนปจจัยเหนีย่ วรัง้ และ ชุดที่ 4 คุณธรรมที่เปน
ปจจัยสนับสนุน
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การวิจยั ครั้งนีท้ ําการศึกษากลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใชการสํารวจดวยแบบสอบถาม
การศึกษารายกรณี การประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคิดวาตนเองมีคุณธรรม
ในระดับสูงกวามุมมองของกลุมอาจารย และผูทรง คุณวุฒิกลุมอาจารยเห็นวานักศึกษามีคุณธรรม
ในระดับปานกลางโดยเฉพาะคุณธรรมดานการมีวินัย นักศึกษาเห็นวาพอแมมีสวนในการปลูกฝง
คุณธรรมมากกวากลุมครู หรือเพื่อนฝูง และครูจะมีสวนในการปลูกฝงคุณธรรมมากกวาเพื่อนฝูง
สําหรับกระบวนกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจากกลุมอาจารยพบวา อาจารยมากกวา
รอยละ 90 ไดมีการสอนสอดแทรกคุณธรรมแกนักสึกษา ดดยใชเวลาในการสอนเฉลี่ยไมเกินรอยละ
20 ของจํานวนคาบเวลา
ตัวแปรที่ใชอธิบายระดับคุณธรรมของนักศึกษามีทั้งหมด 19 ตัว คือ ความขยันหมัน่ เพียร
ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเอง การมีวนิ ัย ฉันทะ ความศรัทธา สัจจะ ความรับผิดชอบ ความสํานึก
ในหนาที่ ความกตัญู ความมีสติ ความรอบคอบ ความตั้งจิตใหดี ความเมตตา ความปรารถนาดี
ตอกัน ความเอื้อเฟอกัน ความไมเห็นแกตัว ความไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และความอะลุมอะลวย
ถอยทีถอยอาศัย ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสรุปไดวาตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของระดับคุณธรรมของนักศึกษาไดรอยละ 18.10
สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมแกนักศึกษาที่ไดจากการสัมมนาของกลุมอาจารย
และผูทรงคุณวุฒิมีหลายวิธี 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การสรางวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
คุณธรรมใหนกั ศึกษาไดเรียน 3) การชี้นาํ ตัวแบบ หรือแบบอยางทีด่ ี 4) การสรางบรรยากาศเพื่อ
สงเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัย
นฤนันท สุริยมณี และคณะ (2544) ทําการวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลตอการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ สํารวจคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหารที่มีผลตอการบริหารจัดการองคการบริหาร สวนตําบล และศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่อาศัยคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
กระบวนการในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งตามหลักธรรมาภิบาลนั้น คณะผูวิจัย ศึกษาเฉพาะหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลัก
ความรับผิดชอบ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับรางวัลที่ 1
ประเภทองคกรปกครองทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีด่ ปี ระจําป 2547 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต รวมจํานวน 10 แหง การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสํารวจคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหารที่มีผลตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล และศึกษา กระบวนการ
ในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใช
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วิธีการสัมภาษณนายกและปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวนการศึกษาพฤติกรรมการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาลที่อาศัยคุณธรรมจริยธรรม ใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของขาราชการ และพนักงานผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวน ตําบล รวมถึง
การสอบถามผูนําชุมชนเกีย่ วกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใน ภาพรวม
จากการศึกษาพบวา จุดเดนในการบริหารงานที่ทําใหองคการบริหารสวนตําบลที่เปน
กลุมตัวอยางไดรับรางวัลที่ 1 ประเภทการบริหารจัดการทีด่ ี ประจําป 2547 ไดแก การบริหารจัดการ
หลักคุณธรรม องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่ทาํ การศึกษาสวนใหญปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของกฎหมายอยางเครงครัด ไมเคยมีปญหาเรื่องผูมีอิทธิพลหรือการถูกขมขูจาก
คนในพื้นที่ แตที่มีบางจะเกิดขึ้นจากคนนอกพื้นที่และเปนเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน สิ่งยึดเหนี่ยว
หรือสิ่งที่เตือนใจใหผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดวยความสุจริตคือ ความภูมใิ จในตนเองที่ เปน
ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ไดทํางานใหประเทศชาติซึ่งถือวา มีเกียรติ มี ศักดิ์ศรี
ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานมาอยางถูกตองสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดตลอดไป หากทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบจะทําใหหมดอนาคตและเสื่อมเสียชื่อเสียง ตลอดจนการทีท่ ี่ทําการ อบต.
ตั้งอยูในบริเวณวัด หรือใกลวัด ทําใหบุคลากรเกิดความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น และจากขอมูลที่ไดศึกษาพบวา อบต. ที่เปนกลุมตัวอยางทุกแหง ไมเคยถูก
รองเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ มีแตการรองทุกขและรองเรียนในเรื่องที่เกิดจาก
ความไมเขาใจกันมากกวา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สวนใหญทํางานวันจันทรถึงเสาร เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 7.00 น. และเลิกงานเวลา 17.00 น. มีการทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด
อบต. บางแหงมีคาตอบแทนใหตามระเบียบราชการในขณะที่ อบต.บางแหงไมมี ยกเวนเฉพาะ
ในชวงสิ้นปงบประมาณ และในชวงตนปที่ อบต.รับชําระภาษีเทานั้น ผูบริหาร อบต. สวนใหญเปน
สําหรับการจัดสรรงบประมาณของ อบต.ใหแกหมูบานพบวา มีหลายรูปแบบ เชน
จัดสรรงบประมาณเทากันทุกหมูบานเพื่อใหมีความเปนอยูใกลเคียงกัน จัดสรรงบประมาณตาม
สภาพความเปนจริงของปญหาของแตละหมูบาน ทําใหการจัดสรรงบประมาณในแตละหมูบาน
ไมเทากัน มากบางนอยบางตามความเหมาะสมของสภาพปญหา แตทั้งนี้จะเปนผลสรุปมาจากการ
ประชุมประชาคมของตําบลนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรใหแตละกลุมอาชีพอีกดวย
ในประเด็นของการปองกันการปฏิบัติผิดระเบียบ กฎหมายในเรื่องการเงิน การบัญชี
พบวา อบต. มีเทคนิควิธีตางๆ เชน การแยกขั้นตอนการทํางานใหมีผูรูเห็นหลายคน การทําผิดจึง
ทําไดยากขึน้
การใชวิธกี ารตรวจสอบอยางสม่ําเสมอตอเนื่องทําใหรายงานตรงตามความเปนจริง
โดยแตงตั้งรองนายก อบต. เปนประธานกรรมการตรวจสอบภายในแตละสายงาน นอกจากนัน้
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อบต. สวนใหญไมไดจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการทุจริตคอรัปชั่น หากแตพยายามใหประชาชน
เขามามี สวนรวมรับรูในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเกิดความโปรงใสมากที่สุด โดยจัดเสียงตามสาย
เพื่อใหประชาชนรับทราบและเขามารวมตรวจสอบและสังเกตการณ
หลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลทุกแหง มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณประจําป ขาวการจัดซื้อจัดจาง ผลการจัดซื้อจัดจาง
กําหนดการประชุม อบต. รายงานทางการเงิน ขั้นตอนการรับบริการ เอกสารที่ตองใชและระยะเวลา
ที่แลวเสร็จของการใหบริการ ใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ทั้งทาง
เว็บไซต วารสาร แผนพับ การติดประกาศ ณ ที่ทําการ อบต. รานคาในหมูบาน หอกระจายขาว
เสียง ตามสาย เสียงไรสาย วิทยุชุมชน นายกและปลัด อบต. แจงขาวดวยตนเองขณะเขารวมประชุม
ใน หมูบาน รวมถึงการใหสมาชิก อบต. กํานัน ผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ ตลอดจนใหบุคลากร
ของอบต. นํารถออกไปประชาสัมพันธตามหมูบาน ในกรณีที่เปนเรือ่ งสําคัญและเรงดวน หรือ
ประชาชนมีขอ สงสัยอื่นๆ อบต.ทุกแหงยินดีที่จะใหประชาชนมาขอดูเอกสารหลักฐานในเรื่องตางๆ
ไดโดยไมตองทําหนังสือขออนุญาตหรือยืน่ คํารอง นอกจากนั้นประชาชนยังสามารถเขารับฟงหรือ
สังเกตการณในการประชุมของ อบต. ซึ่งไดมีการแจงกําหนดการประชุมใหประชาชนทราบ
ความภักดี ของผูรับบริการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื่องมาจากการสรางความภักดีมีมาชานาน และความภักดีเองก็ถูกนํามาใชในดานตาง ๆ
ทีแ่ ตกตางกัน โดยเฉพาะในปจุจับันนํามาใชในการแข็งขันเชิงการตลาด ในองคกรทีไ่ มหวังผลกําไร
ไดนํามาใชกันมากขึ้น เชนในโรงพยาบาล สถานที่ราชการที่ใหบริการ จนกระทั่งในสถานศึกษา
อยางเชนมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย โรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะตองนํามาใชใน
โรงเรียนโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคของการสรางความภักดี
เรื่องของความภักดีของผูบริโภคนั้น เปนความสมบูรณลงตัวของธุรกิจที่มีเปาหมายใน
การที่ตองการใหลูกคากลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งทําใหเกิดความเติบโตของธุรกิจ เกิดการหมุนเวียนทางดาน
การเงิน ในดานความเชื่อมั่นนั้นกอใหเกิดความภักดี มีผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตร อยางตอเนือ่ ง
และเปนภาพขององคกร (Reichhels and Teal 1996) และยังยกตัวอยางใหเห็นวา ความเจริญกาวหนา
ในดานเศรษฐกิจของธุรกิจ นั้นหมายถึงตนทุนลดลง การเพิ่มขึน้ ของกําไร ซึ่งเปนผลมาจากความภักดี
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ทั้งสิ้น ยังแนะนําตออีกวา ระดับความภักดีที่ตางกันสงผลตอการเติมโตในดาน ตาง ๆ ขององคกร
ดวยเชนกันการสรางความภักดีมีนกั การตลาดที่กําหนดวัตถุที่แตกตางกันไปดังนี้
Kotler and Armstrong (อางถึงใน วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ 2545 : 139 ) ได
กลาวถึงการสรางความภักดีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ1) เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในตัวสินคา
บริการ หรือบุคลากรใรองคกร เพื่อกลับมาซื้อซ้ํา 2) เพื่อใหลูกคาเกิดภาวะผูกพัน เกิดความรูสึก และ
ทัศนคติที่ดี และไปบอกตอกับบุคคลอื่นทําใหขยายยอดขายเพิ่มทั้งผลิตภัณฑเกา และใหม
ในขณะที่ James L. Heskett and others( 1997:10 ) มองวาการสรางความภักดีนั้นมี
วัตถุประสงคคือ1) เพื่อสรางการเติบโตของรายไดใหองคกร 2)เพื่อการเพิ่มขึ้นของผลกําไรใหกบั
องคกร 3) เพือ่ ใหบุคลากรในองคกรเกิดพัฒนาและเกิดความภักดีตอองคกร
Fred Reichheld (อางถึงใน James L. Heskett and others 1997:18) ใหเหตุผลในการสราง
ความภักดีไวนา สนใจวา 1) การซื้อซ้ําในตัวสินคาและบริการทําใหรายไดขององคกรเติบโต 2) ตนทุน
ในการหาลูกคาลดลง รวมทั้งประสิทธิภาพในการดูแลลูกคาดีขึ้น เนื่องจากมีประสบการณแลว
3) อัตราการธํารงรักษาพนักงานเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากความภูมิใจ และความพึงพอใจในงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ซึ่งทําใหเกิดวงจรที่สงเสริมความภักดีของลูกคา ชวยลดตนทุน ลดคาจาง คาฝกอบรม ในขณะที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น
สรุป การสรางความภักดี ตอผูรับบริการกอใหเกิดประโยชน ตอองคกร ตอความเชื่อถือ
ตอภาพลักษณ ขององคกร ตัวสินคา และบุคคลในองคกร ทําใหเกิดความผูกพัน ความสัมพันธ และ
ความรูสึกที่ดี ทําใหเกิดภาวะความผูกพันธในการที่จะใหความชวยเหลือ ปกปอง ดูและ ใหการ
สนับสนุน ในรูปแบบตาง ๆ และยังไปบอกตอ ชักชวน เพื่อน ญาติ มิตร มาใชบริการ หรือสินคา
และยังไปใชสนิ คา และบริการอื่น ๆ ขององคกรอีก ทําใหธุรกิจ หรือองคการ มีการขยายตัว เติบโต
เพิ่มพูนผลประโยชน ในดานผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ไดรับการสนับสนุน ทําใหตนทุนใน
ดานตาง ๆ ลดลง ที่สุดเกิดความยั่งยืนตอองคการ สินคา บริการ หรือแมแตบุคคลากรใรองคกร
ก็ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ กันดวย เชน โบนัส การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การรับหนา
ตําแหนงใหม เปนตน
ความหมาย และองคประกอบของความภักดี (Loyalty)
มีนักวิชาหลายหลายไดใหความหมายที่มีความแตกตาง และสอดคลองตามกิจกรรมที่ทํา
ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ความหมายตาม Encyclopedia Britannica ไดใหความหมายดังนี้) โดยทัว่ ไป หมายถึง
การอุทิศตัว หรือความเอาใจใสของบุคคล หรือเปนความรูสึกที่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึง่ เปนพิเศษ ซึ่ง
อาจจะเกิดกับบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่เปนอุดมการณ หรือความคิด หรือภาระหนาที่ หรือเหตุผล
ความภักดีทางดานการเมือง (Political Loyalty) คือการอุทิศตัว และเปนเอกลักษณ
เฉพาะซึ่งเปน จุดประสงคของกลุมการเมืองการเมือง อันไดแก กลุม หรือสถาบัน พื้นฐานดาน
กฎหมาย แนวคิดหลักของการเมือง และวัตถุประสงคของกลุมการเมืองนั้น ๆ
ความหมายตาม ออกฟอรด ดิกชั่นเนอรรี ( Oxford Dictionary) ใหความหมายไววา
เปนความจริง (true) หรือความซื่อสัตย (faithful) เปนหนาที่ ความรัก หรือพันธะความจําเปน
(ความจงรักภักดี่แนวแนมีใจจดจอ ตอผูมอี ํานาจสูงสุด
ความภักดี (loyalty) บางครั้งถูกพิจารณาเชื่อมโยงจากความคิดดั่งเดิม ดวย เชน เปน
ความผูกพัน (commitment) เปนความรูสึกผูกพันในสถานที่ ความมีใจจดจอ (involvement) และ
ความพึงพอใจ (satisfaction) อยางไรก็ตามแนวคิดนีย้ ังสงผลมาถึงปจจุบัน ในการศึกษาความภักดี
นั้นเกิด จากผลงานนักวิจัยในสมัยตนป ค.ศ .1950 ในยุคนั้นเปนยุคแรก ๆ ที่ทําการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค เพสเสเมียร (Pessemier 1955) ทําการศึกษาและเสนอวาการเปลี่ยนแปลงในความภักดีของ
แบรนด และความภักดี แบรนด แมวาจะเจาะจงไปที่พฤติกรรมของผูบริโภค แตตองใหความสําคัญ
ในเรื่องของทัศนคติในตัวแบรนดของผูบริโภค และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีความตอเนื่องเขา
มาเกี่ยวของดวยเชนกัน
แมวาจะถูกแยกเปนสองสวน คือดานพฤติกรรม และดานทัศนคติ แตเดิมทีนั้น การวัด
ความภักดี ขึ้นอยูเปาหมายทีผ่ ูตองการวัด วาจะมุงเนนประเด็นในใด เดย ( Day 1969) เพสเสเมียร
( Pessemier 1959) กลาวถึงความภักดี ตองทําอยางตอเนื่อง เอาจริงเอาจัง ทั้งการปฏิบัติ และในการวัด
เขายังแนะนําวาควรใชวัดทั้งทัศนคติ และพฤติกรรม ควรจัดทําเครื่องมือวัดใหเหมาะสม และ
สามารถวัดไดจริง
ธีรพันธ โลหทองคํา (2547: 20) ใหความหมาย ความภักดีของลูกคา (Customer loyalty)
วาเปนความเกีย่ วของหรือความผูกพันที่มีตอ ตราสินคา รานคา ผูผลิต การบริการหรืออื่นๆ ที่อยูบน
พื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอใจ หรือการสนองตอบ ดวยพฤติกรรมอยากรวมกิจกรรมทางการตลาดกับ
ตราสินคา และการซื้อสินคาซ้ําๆ นั่นเอง และ กลาวถึงองคประกอบ สําคัญที่สงผลตอความภักดีของ
ลูกคานั้นมีดังนี้ 1) ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) โดยปกติแลวลูกคามักจะพัฒนา
ความเชื่อเดิมที่มีอยู ใหกลายเปนความคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไดรับกอนการตัดสินใจทํา
อะไรลงไป ความพึงพอใจของลูกคาเปนสิ่งที่ไดรับหลังจากการซื้อสินคา หรือเปนการประเมินผล
จากการซื้อสินคาไปแลว โดยเปรียบเทียบผลจากความคาดหวังกอนซื้อกับสิ่งที่ไดรับจริงๆ เมื่อซื้อ
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สินคาไปแลว ดังนั้นเปาหมายของการวัดผล และบริหารความพึงพอใจของลูกคาในการสะสม
ประสบการณของลูกคาผานตราสินคา สินคา องคกร หรือสถานที่ขายสินคา ทําใหนกั การตลาดตอง
พยายามทีจ่ ะเขาใจในเรื่องนี้ โดยสรางความตางระหวางความคาดหวัง และการกระทําของสินคานั้น
ใหมีชองวางนอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยพยายามสรางความพอใจผานสิง่ ที่นอกเหนือความคาดหวัง
กอนการซื้อสินคา ซึ่งจะสงผลตอความภักดีของลูกคาทีม่ ีตอตราสินคา ปกติแลวชองวางดังกลาวของ
แตละบุคคลนัน้ มักจะมีความแตกตางกัน ซึ่งนักการตลาดหลายคนทราบดีวา ลูกคามีความอดทนตอ
ความคาดหวังและความพึงพอใจอยางจํากัด หากจะถามวาแลวทําไมผูภักดีเหลานั้นจึงตองเปลี่ยน
ตราสินคาทั้งๆ ที่มีความภักดี อาจเกิดจากเหตุผลหลายอยาง 2) ความเชื่อถือและความไววางใจ (trust)
เปนปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกันและกัน ความสัมพันธจากอารมณ ความไววางใจจะ
ยังคงอยูก็ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ ความไวใจจะชวยลดความไมแนนอน ความเสี่ยงและความ
ระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอยางทันทีทันใดที่มีตอตราสินคา หรืออาจ
หมายถึงการทีล่ ูกคามีความเชื่อถือตอนักการตลาดวาเปนคนที่นาเชื่อถือและมีความซือ่ สัตย สําหรับ
พนักงานขายนั้นลูกคามีความเชื่อมัน่ ในความจริงใจตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบตอคําพูดทีม่ ี
ตอลูกคา ถามีการจัดสงสินคาก็มีความมัน่ ใจวาสินคาจะถูกสงไปถึงมือตามเวลาที่กําหนด ดังนั้น
นักการตลาดที่ตองการจะสรางความไวใจกับลูกคาจะตองรักษาและซื่อสัตยตอคําพูดของตนเอง
ตลอดจนยึดมัน่ ในคําสัญญาที่มีตอลูกคาใหได 3) ความเชือ่ มโยงผูกพันกับอารมณ (emotional bonding)
การที่ลูกคามีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา นั่นหมายถึงความผูกพันที่มีตอสินคาหรือมีการติดตอเปน
ประจํากับองคกร และทําใหเขาเหลานั้นมีความชื่นชอบตอองคกรนั่นเอง โดยสิ่งเหลานี้จะสะสมเปน
คุณคาหรือทรัพยสินของตราสินคา (Brand equity) ซึ่งเกิดจากประโยชนของสินคา หรือบริการที่
นอกเหนือจากบทบาทหนาทีข่ องตราสินคาเพียงลําพัง ทําใหการบริหารความสัมพันธของลูกคาตอง
เขามามีบทบาท และมีอิทธิพลเหนือจากความคิดของผูบริโภคและสรางความรูสึกที่ใกลชิดผูกพัน
กับลูกคา ผานความไววางใจนั่นเอง การบริหารความสัมพันธกับลูกคา พยายามสรางความเชื่อมโยง
ทางอารมณ กับระบบเทคโนโลยีใหกลมกลืนกันเพื่อสราง CRM การติดตอที่มีพลังอํานาจอยางมาก
ระหวางกระบวนการสรางความสัมพันธ และผลของพฤติกรรมอยางเต็มใจที่จะซื้อสินคา ความเปน
มิตรและปฏิสัมพันธของบุคคลมีผลตอตราสินคาและองคกร 4) ลดทางเลือกและนิสัย (choice reduction
and habit) ปกติลูกคามีแนวโนมของธรรมชาติที่จะลดทางเลือกอยูแลว ซึ่งมักจะไมเกิน 3 ทางเลือก
คนมักรูสึกมีความสุขกับความคลายคลึงในเรื่องของตราสินคา และสถานการณที่เปนที่รูจักกันดี ซึง่
ไดรับจากในอดีต ปจจุบนั และอนาคต สวนของความภักดีของลูกคา อยางเชนการไมเปลี่ยนยี่หอ
คือพื้นฐานของการสะสมประสบการณตลอดเวลา ดวยการกระทําซ้ําๆ กับตราสินคา รานคา และ
บริษัท ในการชวยพัฒนานิสัยซึ่งเปนผลที่เกิดอยางตอเนื่อง เชนการไปซุปเปอรมารเก็ตเดิมๆ
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บอยครั้ง การทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงแปลกใหมนนั้ ยอมนํามาซึ่งตนทุนและความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงอันเกิดจากการซื้อสินคาที่ไมคุนเคย ลูกคามักจะคิดวาตราสินคาใหมไมดเี ทาตราเดิมๆ ที่
เคยใชมากอน และก็เชื่อวาเพื่อนของเขาก็คิดเหมือนๆ กันกับเขาในเรือ่ งดังกลาว 5) ประวัติของ
บริษัทผูผลิตสินคา (history with the company) การสรางลักษณะที่แตกตางประกอบกับสิ่งอื่นๆ ซึ่ง
เกิดระหวางพฤติกรรมการซื้อสินคาและประวัติการติดตอกับองคกร และภาพลักษณนั้นสงผลตอ
ความภักดีในตราสินคาทั้งสิ้น ภาพลักษณที่ดีขององคกรก็คือการรับรูเกี่ยวกับองคกรในภาพรวม ซึ่ง
สามารถมีภาพลักษณที่ชื่นชอบบนความภักดีของลูกคา สรางการตอบสนองเปนนิสัยตอองคกรและ
ตราสินคา การรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณและประวัติขององคกรมีผลตอความตั้งใจ ความภักดี และ
การซื้อสินคาของลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคาปกติจะเนนทีป่ ระวัติการซื้อที่แทจริงของ
ลูกคา ซึ่งรวมถึงปจจัย ที่เกิดจากการสงผานขอมูลขาวสารภายในครอบครัวและความเชื่อจากรุนหนึ่ง
ไปอีกรุนหนึ่ง เชน ในวัยเด็กเมื่อเห็นพอแมใชรถยนตยหี่ อใดยี่หอหนึง่ เมื่อโตขึ้นก็มีแนวโนมจะใช
ยี่หอดังกลาวดวย โดยปกติแลวประสบการณครั้งแรกนั้นมักจะมีแนวโนมเปนบวกอยูแลว ดังนั้น
การสรางความประทับใจในครั้งแรกจึงเปนสิง่ จําเปนอาจสรางเปนรูปแบบการใหบริการก็ได การรับฟง
ปญหาของพนักงานก็ทําใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคาไดดวย และจะนําไปสูความภักดีตอตราสินคา
ในอนาคตไดเปนอยางดี
คอทเลอร และอารสตรอง (Kotler and Armstrong, อางถึงใน วารุณี ตันติวงศวาณิช
และคณะ 2545 : 350 ) ใหความหมายในความภักดี ในดานการตลาดไวคือ การที่ลูกคาเกิดสภาวะ
ความพึงพอใจอยางมาก ในตัวสินคา และ บริการ หรือองคการ หรือเกิดความออนไหวในตัวสินคา
บริการ หรือองคการ จนถึงระดับที่กลับมาซื้อหรือใชบริการใหม และพูดถึงสินคา บริการ หรือ
องคการนั้น ๆ ในแงดี ที่ตนเองพึงพอใจ และไดกลาวถึงองคประกอบของความภักดีไวนาสนใจ
2 ประการคือ 1) ความพึงพอใจในตัวสินคา/ บริการ หรือองคกร หรือ บุคลากร 2) ความรูสึกที่ดตี อ
สินคา บริการ พนักงาน และองคการ 3) ความสัมพันธที่ดีที่เกิดจากการไดรับคุณคาตามความคาดหวัง
จากสินคา บริการ พนักงาน ละองคการ
เฮนนิ่ง- ธรูรัว และคณะ ใหความเห็นสอดคลองกับ มารซู-นาวารโร และคณะ(HenningThurau rt al. 2001; Marzo-Navarro et al. 2005a) ไววา ความภักดีของลูกคา นั้น เหมือนกับ
ความ ภักดีของนักเรียน ลูกคาเปรียบไดคือนักเรียนซึ่งมีองคประกอบ 2 ดาน คือ ดานที่เกีย่ วกับ
ทัศนคติ และ ดานทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรม โดยที่ สวนประกอบที่เกีย่ วกับทัศนคติ (attitudinal component)
มีความหมายแยกไดเปน 3 สวน คือ การรับรูที่ยังคงดํารงอยู (consisting of cognitive) อารมณหรือ
ความรูสึก (affective) และ ปจจัยดานสะภาวะจิตใจ (conative elements) สวนประกอบดานที่
เกี่ยวกับพฤติกรรม (behavioral component) สามารถสังเกตุ ดวยการบรรยาย ถึงการตัดสินใจของ
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นักเรียนในการเลือกทางเลือกใหกับพวกเขา อยางไรก็ตาม ความภักดีของนักเรียน มิไดจํากัดใน
ระยะเวลาระหวางที่ยังอยูในสถานะเปนนักเรียน ความภักดีของนักเรียน เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับ
สถาบันการศึกษา ฉะนัน้ ความภักดีของนักเรียนสามารถเชื่อมโยงกันทั้งในขณะที่ยงั คงเปนนักเรียน
และจบการศึกษาจากสถาบันหรือโรงเรียนไปแลว สถาบันการศึกษายังใหมากกวาการศึกษา โดย
ธรรมชาติมีสิ่งหนึ่งที่เปนเปาหมายเบื้องตนที่นักเรียนมีความผูกพันธตอสถาบัน การศึกษา ถึง
อยางไรก็ตามเปนประสบการณท่ีดีเมื่อครั้งเปนนักศึกษา ยังมีอิทธิพล กิจกรรมดานความภักดี
ตอความภักดีของนักเรียนตอสถาบัน การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีวัดความภักดีของนักเรียนที่สอดคลองกับ
แนวความคิด ของซินเธมล และคณะ 1996 ; จอนส และคณะ 2000 ; เฮนนิ่ง-ธูรัว และคณะ 2001
(Zeithaml et al. 1966; Jones et al. 2000 ; Henning-Thurau et al. 2001) ที่วัดองคประกอบของ
ความภักดีในสวนของพฤติกรรม (attitudinal component) นัน่ ก็คือ การวัดพฤติกรรมของนักเรียน
นั่นเอง
ในขณะที่ แลม และคณะ (Lam etc al. 2004 : 294) ใหความหมาย สอดคลอง กับ เลยโนลด
และ คณะ ลิชเชลด แมกกี้ (Reynolds et al. 1974-75 ; Reichheld 1996 ; Mägi 1999) เห็นวาเปน
ภาวะที่ผูซื้อ มีความรูสึกผูกพัน หรือ เปนพันธสัญญาที่ลึกซึ้ง ตอสินคา บริการ ตราสินคา หรือ
องคกร ไมเพียงแตนักวิชาการทั้งสองทานที่กลาวมา แตยังมีอีกหลายทาน ที่ใหความหมายสอดคลองกัน
เชน เลยโนลด และ คณะ ลิชเชลด แมกกี้
ในขณะ จอนสัน และ กัสทาฟสสัน (Johnson and Gustafsson 2001:32) ใหความหมายวา
เปนความตั้งใจ หรือทัศนคติ หรือความโนมเอียงที่ดีของลูกคาที่จะกลับมาซื้อ หรือใชบริการซ้ําอีก
จอนสัน และ กัสทาฟสสัน (Johnson and Gustafsson 2000:117) มองวาองคประกอบใน
การสรางความภักดีมี 3 องคประกอบคือ 1) ความพึงพอใจของลูกคา ในตัวสินคา บริการ และ
องคกร 2) ความมีชื่อเสียงของสินคา บริการ และองคกร 3) สัมพันธภาพที่ดีของลูกคาที่มีตอ
พนักงาน สินคา บริการ และมองวาองคประกอบในการสรางความภักดีมี 3 องคประกอบคือ
1) ความพึงพอใจของลูกคา ในตัวสินคา บริการ และองคกร 2) ความมีชื่อเสียงของสินคา บริการ
และองคกร 3) สัมพันธภาพที่ดีของลูกคาที่มีตอพนักงาน สินคา บริการ หรือองคกร
โอลิเวอร (Oliver 1997 1999) ไดกลาวถึงความภักดีของลูกคาไวในรูปแบบความภักดี
ของลูกคา 4 ลักษณะ ไดแก การรับรูในความภักดี (cognitive loyalty) อารมณความรูสึก ของความภักดี
(affective loyalty) สภาวะทางดานจิตใจในความภักดี (conative loyalty) และ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความภักดี (action loyalty)
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สอดคลองกับ ริชเฮลด (Reichheld, อางถึงใน James L. Heskett and others 1997:10) ที่ให
ความหมายวา เกิดจากการไดรับพื้นฐานคุณคาของสินคาและบริการ จนเกิดเปนสภาวะความพึงพอใจ
จนตองการกลับมาซื้อ หรือใชบริการซ้ํา
ในขณะที่ ดิค และ บาซู (Dick and Basu 1994) ซึ่งสอดคลองกับจอนสัน และ กัสตัฟสสนั
และ แลม และคณะ (Johnson and Gustafsson 2000 ; Lam et al. 2004) โดยมองวาความภักดี
เปนพื้นฐานของสององคประกอบที่มีความสัมพันธกัน คือความสัมพันธ ดานทัศนคติ และ ดาน
การสนับสนุนในการซื้อซ้ํา ดวยเหตุนี้ ความภักดีของลูกคาสามารถมองไดเปน 3 ดาน ไดแก
ดานจิตใจ ดานการรับรู และดานอารมณความรูสึก (และแสดงออกทางดานพฤติกรรม) การสนับสนุน
ดวยการซื้อซ้ํา-การรักษาลูกคา
เชลิน (Selin 1989 : 218) ใหความหมาย ของ ความภักดี (Loyalty) วา เริ่มตนจาก
การแสวงหาความบันเทิงในยามวาง และมองหาการใหบริการเพื่อสนองตอบในดานที่แสดงออก
จากพฤติกรรมของผูบริโภค
สรุป ความภักดี หมายถึง ภาวะความผูกพันธของผูรับบริการที่เกิดจากทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่แสดงออก ดวยความรูสึกพึงพอใจในคุณภาพรวมที่ไดรบั เกินความคาดหวัง ในตัวสินคา
บริการ บุคคล องคการ เกิด ความรูสึกผูกพันธ อันเกิดจากการสรางความสัมพันธที่ดี ขององคการ
ของผูบริหาร และพนักงาน เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ในชื่อเสียง ภาพลักษณ ของสินคา บริการ
บุคคล และองคการ ที่ไดรับอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนความภักดีที่ผูรับบริการมอบใหองคการนั้น ๆ
ในที่สุด
องคประกอบที่สาํ คัญของความภักดี
ความภักดี เปนภาวะความรูสึก และพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ดังนัน้ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ผูวิจัยไดรวมรวมองคประกอบที่เกิดจากความรูสึกและพฤติกรรมดังนี้
ความพึงพอใจ(sastisfastion)
ความพึ ง พอใจเปน ปจ จัย ที่ สําคั ญ ประการหนึ่ งที่มี ผ ลตอ ความสํา เร็ จ ของงานที่บรรลุ
เปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือ
ความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา Satisfaction และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดดังนี้
โซโรมอน (Solomon 1994 :346) มองวา เปนลักษณะที่สามารถสังเกตไดในลักษณะ
ดานจิตวิทยาจิตวิทยา เปนการตัดสินใจของลูกคา บนพื้นฐานของประสบการณที่ไดรับ เปรียบเทียบ
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กับความคาดหวัง แนวคิดนั้นมีหลากหลาย ตัวอยางเชน เรื่องราวเกี่ยวกับความรูสึก หรือทัศนะคติ
ที่ผูใดผูหนึ่งมีตอสินคาหลังจากที่มีการซื้อมา
ในขณะที่ จีเซ และ โคเท (Giese and Cote 2000:3) เห็นสอดคลองกันวา เปรียบเหมือน
เปนบทสรุปที่เปนจุดสําคัญคัญ ตอผลตอบรับในความรูสึกที่เกิดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอลักษณะ
ของสิ่งที่ไดมา และ/หรือ ตอสินคาหรือบริการที่ไดมาซึ่งเปนจุดสําคัญที่มีความแมนยําชั่วขณะหนึง่
ขึ้นอยูก ับวัตถุประสงคในการประเมินของแตละบุคคล ในขณะที่นกั วิชาการอีกหลายทานเห็นสอดคลอง
วาความพึงพอใจของนักเรียน (Student satisfaction) ถูกเขาใจวาเปนสิ่งที่มองเห็นเหมือนกับวาเปน
ประเภทเดียวกับความคิดทีส่ ามารถอธิบายดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น โดยทั่วไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาในรูปแบบผูรับบริการ ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายไว ดังนี้
ออสแคมพส (Oskamps 1984, อางถึงใน ประภาภรณ สุรปภา 2544:11) ไดกลาวไววา
ความพึงพอใจมีความหมายอยู 3 นัย คือ นัยแรกความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที่ผลการปฏิบัติ
จริงไดเปนไปตามที่บุคคลคาดหวัง นัยทีส่ อง ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความสําเร็จที่เปนไป
ตามความตองการ และนัยทีส่ าม ความพึงพอใจ หมายถึง งานที่ไดตอบสนองตอคุณคาของบุคคล
กิลลเมอร(Gillmer 1965 254 – 255) ใหความหมายไววาเปนผลของเจตคติตาง ๆ ของ
บุคคลที่มีตอองคกร องคประกอบของแรงงาน และมีสวนสัมพันธกับลักษณะงานและสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งความพึงพอใจนั้นไดแก ความรูสึกมีความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับ
การยกยองนับถือ และความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
เมาส (Morse 1955, อางถึงใน สันติ ธรรมชาต 2444:88) กลาวถึง ความพึงพอใจในงาน
หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอยางที่ลดความตึงเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากก็จะเกิด
ความไมพึงพอใจในการทํางาน ความตึงเครียดเปนผลรวมจากความตองการของมนุษย เมื่อคราวใด
ความตองการไดรับการตอบสนองก็จะทําใหความเครียดนอยลง ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความพึงพอใจ
จากคํานิยามของ เมาส (Morse) ทําใหมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความหมายไปในทิศทางที่
คลายคลึงกัน โดยเนนวาความพึงพอใจเกิดจากการไดรับการตอบสนอง เชน ฮอย และ มิสเคล (Hoy
and Miskel ) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดีตองานซึ่งมักเกี่ยวของกับคุณคาและความตองการ
ของบุคคลดวย เดซเซอร (Dessler) อธิบายความพึงพอใจวาเปนระดับความรูสึกตองานเพือ่ ความตองการ
ที่สําคัญของคนเรา เชน ความมีสุขภาพดี มีความมั่นคง มีความสมบูรณพูนสุข มีพวกพอง
มีคนยกยองตาง ๆ เหลานี้ไดรับการตอบสนองแลวทําใหมีผลตองาน
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ซิลเมอร(Silmer 1984:230) กลาวไววา ความพึงพอใจเปนระดับขัน้ ตอนความรูสึกใน
ทางบวกหรือทางลบของคนทีม่ ีลักษณะตาง ๆ ของงานรวมทั้งงานทีไ่ ดรบั มอบหมายการจัดระบบงาน
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
สทรัสส (Strauss 1980, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี 2544 : 7) ไดใหความหมายความพึงพอใจ
ไววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร คนจะรูสึกพอใจในงานที่ทําเมื่องานนั้นใหผลประโยชนทั้งดานวัตถุและ
ดานจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของเขาได
วิเลี่ยม และ เบริทส และ คานโน (William and Bertsch 1992 ; Kano Model 2001) เห็น
สอดคลองวา ความพึงพอใจของลูกคาที่ตองการแบงไดเปน
ความตองการพื้นฐาน เปนความตองการทีช่ ัดเจนของลูกคาและถาไมได เขาจะไมพอใจ
อยางไรก็ตามการไดรับอาจจะไมเพียงพอสําหรับความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาพึงพอใจดวยเหตุผล
ก็คือจะตองมีคณ
ุ ภาพ
ความตองการที่คาดหวัง เปนความตองการที่สําคัญที่ทราบของความพึงพอใจที่ลกู คา
คาดหวังในการซื้อสินคาทุก ๆ ครั้ง เขามีความคิดสรางสรรในเรื่องของความพึงพอใจในเรื่องของ
ความคาดหวังในเรื่องของคุณภาพ
ความตองการการตื่นเตน เปนความตองการที่ไมสามารถรู หรือไมสามารถเขาใจไดของ
ลูกคาโดยลักษณะเฉพาะ หรือความพอใจในความตองการเฉพาะของลูกคา องคกรเพิ่มคุณคามากมาย
ใหกับลูกคาและทําใหลูกคามีความภักดี ความพึงพอใจนีค้ ิดสรางสรรคไดดว ยคุณภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
มีหลายกรณีศกึ ษาที่สนับสนุนความคาดหวังของลูกคา เชน การศึกษาวิจัยของของแอน
เดอรสัน (Anderson, Fornell and Lehmann 1994) ไดทาํ การสํารวจองคกรในสวีเดน และรายงาน
อยางมีนัยสัมคัญเชิงบวกที่มีความสัมพันธระหวางความคาดหวังของลูกคากับความพึงพอใจของ
ลูกคา เขาไดอธิบายวา ขอมูลที่สะสมเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพจากแหลงขอมูลที่มาจากภายนอก และ
ประสบการณที่ไดรับจากทีผ่ านมา เชน การโฆษณา แบบปากตอปาก และชองทางทัว่ ๆ ไป เปนตน
(Cadotte, Woodruff and Jenkins 1987) ไดศึกษาเกีย่ วกับรานจําหนายอาหาร และยังไดรายงานผล
วาความคาดหวังมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความพึงพอใจ และยังเพิ่มเติมอีกวา ความคาดหวัง
คือกระบวนทางเลือกกอนทีจ่ ะซื้อ และ กระบวนการแนวความคิดดานความพึงพอใจซึ่งเปนมาตรฐาน
ในการประเมินผล ในขณะที่ Oliver (1981)ไดศึกษารานขายปลีก วาความคาดหวังมีผลโดยตรงตอ
ความพึงพอใจ
จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมดขางตนผูวิจัยสรุปไดวา “ความพึงพอใจ”ในการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น โดยทั่วไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
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และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ในการศึกษาครัง้ นี้เปนการศึกษาในรูปแบบผูรับบริการ ซึ่ง
สรุปความหมายดังนี้ เปนความรูสึกที่เปนการยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่ยินดีกับการรับ
สินคา/บริการ หรือการปฏิบัติงาน ในทุกสถานการณ ทุกสถานที่
ภาพลักษณ ภาพพจน และชือ่ เสียง
คําที่คุนเคยตามสื่อตางๆในปจจุบันที่แสดงถึงความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือคําวา
“ภาพพจน” “ภาพลักษณ” หรือ “การสรางภาพ” ตัวอยางเชน ประโยคที่วา “ภาพพจนของตํารวจ
ในสายตาประชาชน” “โรงพยาบาลแหงนั้นมีภาพลักษณที่ไมดี” หรือ “นักการเมืองคนนี้พยายาม
สรางภาพ วาเปนผูรังเกียจการคอรัปชั่น” เปนตน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:276)ใหความหมาย คําวา “ภาพพจน” เปน
คําในภาษาไทยที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Figure of Speech” ซึ่งหมายถึง การพูดที่เปนสํานวนโวหาร
ทําใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ สวนคําวา “ภาพลักษณ” ตามพจนานุกรมจะหมายถึง ภาพที่เห็นใน
กระจกเงา ภาพที่ผานจากกลองสอง หรือภาพที่อยูใ นความคิด ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Image”
โรบินสัน และ บารโลว ( Robinson and Barlow 1959, อางถึงใน จิราภรณ สีขาว 2536:67)
ไดอธิบายวา ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอองคการ สถาบัน
ภาพในใจดังกลาวของบุคคลนั้นๆ อาจจะไดมาจากทั้งประสบการณโดยตรง และประสบการณ
ทางออมของตัวเขาเอง เชน ไดประสบมาดวยตนเอง หรือไดยนิ ไดฟงมาจากคําบอกเลาของผูอื่น
หรือจากกิตติศพั ทเลาลือตางๆนานา เปนตน
วิรัช ลภิรัตนกุล (2535:45) ไดสรุปความหมายของ ภาพลักษณ ไววาหมายถึง ภาพที่
เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของคนเรา อาจเปนภาพที่มีตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิตก็ได เชน
ภาพที่มีตอบุคคล (Person) องคการ (Organization) สถาบัน (Institution) ฯลฯ หรือภาพที่สิ่งตางๆ
สรางใหเกิดขึน้ ในจิตใจเราก็ได
วิจิตร อาวะกุล(2534:28)ไดกลาวถึง ภาพลักษณจึงอาจเปนภาพของสถาบัน องคการ
หรือ บุคคลที่เกิดความรูสึกในจิตใจของคนเราวาดี ไมดี ชอบ ไมชอบ เชื่อถือ ไมเชื่อถือ เห็นดวย
ไมเห็นดวย ฯลฯ หรือรูสึกเฉยๆ เปนกลาง ไมดีไมเลว ถาความคิดเห็นของคนสวนมากเปนเชนไร
ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ถาผลออกมาไมดีหรือปานกลาง ก็จะตองรีบเรงสราง
ภาพลักษณใหดีขึ้น มิฉะนั้นหากภาพลักษณตกต่ําลง จะพาใหการดําเนินงานของสถาบันลมเหลวได
มีการศึกษาเรือ่ งภาพลักษณในวงการธุรกิจ เชน สินคา หนวยงานทางดานธุรกิจ โรงงาน ฯลฯ ใน
ระยะแรก ตอจากนั้นจึงมีการศึกษาเรื่องภาพลักษณในองคการทางราชการมากขึ้น รวมทั้งองคการ
ทางการศึกษาดวย
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ใจทิพย ศรีประกายเพ็ชร (2537:45) ใหความหมายภาพลักษณขององคการมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว องคการตางๆไดรับความสนใจจาก
สาธารณชนและมวลชนมากขึ้น ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชน
ทําใหคนในสังคมตาง ๆ รับทราบ ขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกไดอยางกวางขวาง ทุกคน
ตองการรับรู และมีสวนเกี่ยวของในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจ ถา
องคการใดมีภาพลักษณท่ีดีก็จะไดรับความเชื่อถือไววางใจและการสนับสนุนรวมมือใหองคการนัน้
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน แตถาองคการใดมีภาพลักษณที่ไมดี ยอมไดรับการตอตาน
และการดูหมิน่ เกลียดชัง ภาพลักษณจึงเปนรากฐานแหงความมั่นคงขององคการ ถามีภาพลักษณทดี่ ี
แมมีวกิ ฤตการณเกิดขึ้นก็สามารถแกไขไดงาย เสมือนหนึ่งรางกายของคนที่แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค
หากไดรับเชื้อโรคหรือมีอาการเจ็บปวย อาการก็จะไมรายแรงและหายเร็วกวาปกติ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2535:90) ไดจําแนกภาพลักษณออกเปนประเภทสําคัญๆ ไว 4 ประเภท
ดังนี้คือ
1. ภาพลักษณของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มี
ตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง ภาพลักษณดังกลาวนี้ จะหมายรวมไปถึงดานการบริหาร
หรือการจัดการ (Management) ของบริษัทแหงนั้นดวย และ หมายรวมไปถึงสินคา ผลิตภัณฑ
(Product) และบริการ (Service) ที่บริษัทนัน้ จําหนาย ฉะนั้น คําวาภาพลักษณของบริษัท (Corporate
Image) จึงมีความหมายคอนขางกวางและยังหมายรวมถึงตัวหนวยงานธุรกิจ ฝายจัดการและสินคา
หรือบริการของบริษัทแหงนัน้ ดวย
2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institution Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสถาบัน หรือองคกร ซึ่งโดยมากมักจะเนนไปทางดานสถาบันหรือองคกรเพียง
อยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการที่จาํ หนาย จึงมีความหมายที่แคบลงมาจาก Corporate Image
3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (Product Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียวไมรวมถึงตัวองคกรหรือบริษัท
4. ภาพลักษณที่มีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการคา
(Trademark) ใดเครื่องหมายการคาหนึ่ง สวนมากมักจะใชในดานการโฆษณา (Advertising) และ
การสงเสริมการจําหนาย (Sales Promotion) เชน จะซื้อกางเกงยีนสใชสักตัวหนึ่ง แตกางเกงยีนสมี
ขายมากมายหลายยี่หอเกลื่อนกลาด ผูซื้อที่มี Brand Image ที่ดีตอยี่หอใดก็มักมีแนวโนมที่จะซื้อ
ยี่หอนัน้ ๆ ทั้ง ๆ ที่บางทีกางเกงยีนสยี่หออื่นอาจมีคุณภาพดีกวายีห่ อทีเ่ ลือกซื้อก็ได
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ภาพลักษณ ภาพพจน ชื่อเสียงของของของสถานศึกษา (image reputation) หากพิจารณา
โครงสรางและภารกิจของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยบุคลากรหลายฝาย มีหนาที่บริหารและจัด
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและหลักสูตร ดังนั้นภาพลักษณของโรงเรียนจึง
จัดเปนประเภทภาพลักษณองคการ (corporate image ) มากกวาภาพลักษณในประเภทอื่น
ภาพพจน และคําที่มีความสัมพันธกัน (Images and allied constructs)
ภาพพจน และคําที่มีความสัมพันธกนั เชน เอกลักษณ (identity) ชื่อเสียง (reputation) มี
ความหมายเกีย่ วของกันในหลายดาน
วีระวัฒน อุทยั รัตน (2553:3) ใหความสัมพันธของภาพลักษณ(image)ของโรงเรียนเปน
สิ่งที่สําคัญและเปนประโยชนตอความเจริญกาวหนาของโรงเรียน ภาพลักษณืนันเกิดจากความรูสึก
นึกคิดของคน ชุมชน ผูใชบริการ ที่มีตอโรงเรียน ภาพลักษณืของโรงเรียนสามารถสรางขึ้นมาโดย
ใชกลยุทธที่เหมาะสม การสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึน้ แกโรงเรียนทําไดยากพอ ๆ กับการรักษา
ภาพลักษณของโรงเรียน แตก็คงไมเกินความสามารถของผุบริหาร คณะกรรมการโรงเรียนและผู
ที่เกี่ยวของจะทําใหเกิดขึ้นมาได
ชุง 2005; บราวน และคณะ 2006 (Chun 2005 ; Brown et al. 2006) ใหความหมายของ
ภาพพจนของของกร (corporate images) หมายถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงขององคกร ผูที่สวนเกีย่ วของ
ภายในองคกรที่มีเอกลักษณพิเศษ อยางไรก็ตาม ชื่อเสียงขององคกร รวมเปนภาพของผูที่มีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกขององคกรนั้นดวย
ในขณะที่ โฟมเบริน และ ชานเลย ,แมคมิลแลน และคณะ (Fomburn and Shanley 1990 ;
MacMillan et al. 2005) เชื่อวา ชื่อเสียงขององคกร เปนสิ่งที่อธิบายความเขาใจขององคกรนั้น ๆ วา
อะไรที่ทําใหองคกรตั้งอยูได อะไรคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง และอะไรคือ ลักษณะเฉพาะตัวที่อาจจะ
คาดหวังเมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการขององคกร
โฟมเบริน (Fomburn1996 :37) ใหความหมายวาทั้งหมดที่กลาวมานั้นเปนองคประกอบ
ซึ่งกันและกันขององคกร
ธีอุส และ ชิวเลอร (Theus 1993 ; Schuler 2004) ใหความเห็นไววา ความมีชื่อเสียงของ
องคกรเปนรูปแบบในทุกกรณีที่องคกรมีปฏิกิริยารวมระหวางองคกรและผูที่มีสวนเกีย่ วของ
ยูน และ คณะ (Yoon et al. 1993) ใหความหมายวาเปนการสะทอนภาพใหเห็นถึง
กิจกรรมตาง ๆ ในประวัติศาสตรที่ผานมาขององคกรนั้น ๆ
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ซีลลามี และ ซีลลามี (Selame and Selame 1988) ใหความหมาย เอกลักษณของบริษัท
(corporate identity) หรือเอกลักษณของความตองการ (desired identity) ไววา อาจจะสังเกตุ และบรรยาย
หรือบอกเลา เรื่องราวตาง ๆ ขององคกร วาเปนองคกรที่ทาํ อไร เปนอยางไร ดวย ภาพขององคกรเอง
ในขณะที่ โอริน (Olins 1999) ใหความเห็นวาเปนการแสดงบุคลิกภาพของบริษัท
ชุง 2005 (Chun 2005) มองวาภาพพจนขององคกร เปนรูปแบบของกลุมที่หลากหลาย
ของผูที่เกี่ยวของ ภายนอก และสามารถสรุปใจความสําคัญไดวาเปนความประทับใจ หรือความ
เขาใจในตัวบริษัท
ความสัมพันธ(relationship)
นักวิชาการหลายทาน เห็นตรงกัน วา ความภักดีของลูกคา (Customer loyalty) บอยครั้ง
ที่ถูกสังเกตจากความพึงพอใจของลูกคา (Customer satisfaction) เปนปจจัยสําคัญ
ฟอรเนล ฟอรเนลและคณะ ชาน ( Fornell 1992 ; Fornell et al. 1996; Chan et al. 2003)
คนพบวาความพึงพอใจของนักเรียนมีความสัมพันธกันอยางชัดเจนถึงความภักดีของนักเรียน
ในขณะที่ เอธิยามาน, มารโซ-นาวารโร และคณะ ,เชริทเซอร และ เชริทเซอร (Athiyaman
1997 ; Marzo-Navarro et al. 2005b ; Schertzer and Schertzer 2004) คนพบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคา (Customer satisfaction) ไมเพียงแตเปนความสัมพันธกันอยางชัดเจนกับความภักดีของนักเรียน
เทานั้น แตยังมีความสัมพันธตอภาพพจนขององคกร (Corporate image) ชื่อเสียงขององคกร(Corporate
reputation) ชื่อเสียงของตราหรือยี่หอ (Brand reputation)
ในขณะที่ เซลเนส, แอนเดอรสัน, จอนสัน,โอลิเวอร และจอนสันและคณะ (Selnes 1993 ;
Anderson et al. 1994 ; Jhonson et al. 2001 ; Oliver 1980) ไดทําการศึกษาถึงดัชนีทหี่ ลากหลายของ
ความพึงพอใจของลูกคา รูปแบบและแนะนําดวยรูปแบบ เชน ภาพพจนของบริษัท ควรเปนรูปแบบ
ผลที่ตามมามากกวาเปนตัวขับเคลื่อนความพึงพอใจ อิทธิพลของความพึงพอใจ บนภาพพจน
ขององคกร สะทอนภาพใหเห็นถึงระดับการซื้อสินคาหรือใชบริการของลูกคา และประสบการณ
การบริโภคสินคาหรือใชบริการที่เพิ่มขึ้น หรือ ภาพพจนการใหบริการ และความยึดมั่นที่ลูกคามี
ประสบการณไดรับอยูตลอดเวลา
จอนสัน และคณะ (Johnson et al. 2001: 231-232) นักเรียน มีประสบการณที่สัมพันธ
กับโปรแกรมของการศึกษา และโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาดวยเหตุนี้ ความพึงพอใจของ
นักเรียน แสดงถึง ผลกระทบที่ยืนยันไดทั้ง ภาพพจนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และ
ภาพพจนของโปรแกรมของการศึกษา
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บริหารสถานศึกษาดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน (Learning Institutes Administration
for Community Relations )
หวน พินธุพนั ธ (2529:20) ใหความหมายไววา เปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลใน
สถานศึกษาในการสรางความสัมพันธกับชุมชน สําหรับกลุมบุคคลในสถานศึกษานั้น ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา (อธิการบดี ผูอํานวยการ อาจารยใหญ ครูใหญ) ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหมวดวิชาตางๆ รวมทั้งครูอาจารยทุกคน ยอมจะดําเนินงานในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนดวย เชน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยสอนใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชที่บานหรือนําไปใชในชุมชน หรือนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชน บุคคลใน
สถานศึกษาไปรวมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความชวยเหลือจากชุมชน สถานศึกษาให
ความชวยเหลือชุมชน สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน เปนตน
การดําเนินงานในการสรางความสัมพันธกับชุมชน จะดําเนินงานไดหลากหลายดังนี้
1)การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน เชน การละเวนจากยาเสพติด การลดละ
เลิกอบายมุข การลดละเลิกใชยาฆาแมลง การใชเครื่องใชไฟฟา การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกปา
รักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหลานีเ้ มื่อผูเรียนเรียนในสถานศึกษาแลว ผูสอนจะย้ํา
ใหผูเรียนนําไปใชในครอบครัวและชุมชน และติดตอประสานงานกับผูปกครองใหอบรมดูแลวา
ผูเรียนวานําความรูไปใชหรือไมอยางไรอีกดวย 2) สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชน ซึ่งจะขอ
ความรวมมือจากชุมชนในดานตางๆได คือ ขอความรวมมือในดานการเปนวิทยากรหรือเปนแหลง
ศึกษาหาความรู เชน ในชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น เชน ศิลปนพื้นบาน ชางทอผา ชางจักสาน
ชางแกะสลัก ชางปน และชางตัดผม เปนตน ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรูอยางดียิ่ง จะดําเนินการได
โดยเชิญมาเปนวิทยากร หรือใหผูเรียนไปศึกษาไปฝกงานกับภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้ ขอความรวมมือ
ในดานทุนทรัพย วัสดุครุภณ
ั ฑจากชุมชน เชน ขอบริจาคเงินจากธนาคาร บริษัทหางราน ในชุมชน
เพื่อนํามาใชจายในสถานศึกษา หรือเปนเงินทุนสําหรับผูเ รียนทีย่ ากจน ขอบริจาคหนังสือเครื่องเขียน
จากสํานักพิมพ โรงพิมพ รานจําหนายเครือ่ งเขียนแบบเรียน ขอบริจาคขาวสาร ผัก ผลไม ไขไก จาก
ประชาชนในชุมชนเพื่อนํามาทําอาหารกลางวันแกผูเรียนในสถานศึกษา เปนตน 3) สถานศึกษาให
ความชวยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะดําเนินการไดหลากหลาย เชน จัดใหมีการสอนหรือ
ฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชนในชุมชน เชน การตอนติดตาตอกิ่งตนไม การเกษตร
ผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงไกพันธุเนื้อ การตัดเย็บเสื้อผา การทําอาหารทําขนม
การใชคอมพิวเตอร การแกและซอมเครื่องยนต เปนตน ใหความชวยเหลือในดานความรูและ
เผยแพรความรูใหมๆแกประชาชนในชุมชน เชน ความรูเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแก
ปวดตางๆ) โรคภัยไขเจ็บตางๆ การรักษาโรคแบบธรรมชาติบําบัด อันตรายจากยาฆาแมลงในผัก
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ผลไม การเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรรมทางเลือก เปนตน จัดบริการขาวสารเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน เชนสถานศึกษาทําหอกระจายขาว แลวถายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่
เปนความรูเพื่อประชาชนจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันได หรืออานขาวสารความรูเ กีย่ วกับการรักษา
สุขภาพอนามัย เปนตน การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะ
ดําเนินการไดโดยจัดโครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ เชน
ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ํา ซอมสรางถนนเขาหมูบาน ทําความสะอาดวัดและตลาด
เปนตน 4) บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน เชนใหประชาชน
ในชุมชนใชหอประชุม ใชหองสมุด ใชหองพยาบาล ใชโรงอาหาร และใชสนามกีฬา เปนตน
5) การออกเยีย่ มเยียนผูปกครอง และผูเรียนตามบาน เชน เมื่อผูเรียนเจ็บปวย หรือผูสอนไปแนะนํา
ผูเรียนทําแปลงเกษตรที่บาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน รวมงานการทอดกฐินทีว่ ดั
รวมงานมงคลในชุมชน เปนตน 6)การประชาสัมพันธสถานศึกษา เชนจัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพร
ขาวสารของสถานศึกษา อาจทําในรูปของจดหมายขาว วารสาร จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อใหข อมู ล แก ผูมาติด ต อ สอบถามหรื อ ใหค วามสะดวกแกผูมาติ ด ต อสถานศึกษา 7) การเชิญ
ผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เชนในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม วันเปดเรียนใน
ภาคเรียนแรกของปการศึกษา เปนตน 8) การรายงานผลการเรียนและอื่นๆใหผูปกครองทราบ เชน
การรายงานเปนประจําวัน หรือการทําสมุดพกประจําตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ
สุขภาพ และอื่นๆ 9 ) การใชทรัพยากรทองถิ่นในงานวิชาการ แบงออกไดเปน 4 ขอยอย ดังนี้
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นักวิชาการ ครูอาจารยจากสถานศึกษาอื่น ศิลปนพื้นบาน ผูอาวุโส ผูเปน
ปูชนียบุคคลในหมูบาน ผูปกครองนักเรียน ซึ่งนํามาใชในลักษณะขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
หรือเชิญเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เปนตน ทรัพยากรวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โสตทัศนูปกรณ
สถานศึกษาอื่น นํามาใชในลักษณะของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา การรวมมือทาง
วิชาการ เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แรธาตุ สัตวปา สมุนไพร
ซึ่งจะนํามาใชในลักษณะเปนสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การชวยกันอนุรักษไว เปนตน
ทรัพยากรสังคม ไดแก วันสําคัญ ศิลปะพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบาน โบราณวัตถุสถาน ประเพณีตางๆ
ซึ่งจะนํามาใชไดในลักษณะใหครูอาจารย นิสิต นักศึกษา นักเรียนเขารวมกิจกรรมโดยตรง จัด
นิทรรศการ, การศึกษาหาขอมูลเพื่อจะไดชว ยกันอนุรักษไว เปนตน
สรุป องคประกอบที่สําคัญในการสรางความภักดีนั้นควรมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน
คือ 1) ดานความรูสึก ในการสรางความพึงพอใจใหลูกคาทั้งดานสินคา บริการ พนักงาน และองคกร
ซึ่งหมายถึงตองมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของลูกคาเกินกวาที่ลูกคามีประสบการณ 2) ความสัมพันธที่ดี
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ที่เกิดจาก การสงมอบคุณคาที่ดีที่สุดของสินคา บริการใหลูกคา เกินความคาดหวัง 3) รักษาชื่อเสียง
ขององคกร สินคาอยางตอเนือ่ ง 4) สรางความรูสึกผูกพันธของผูรับบริการ และคนในองคกร ตอองคกร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความภักดี
เบมารด (Bemard 1968, อางถึงใน อํานวย บุญศรี 2531:45) ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจที่
เปนเครื่องกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงานไว 8 ประการคือ 1) สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก
เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทน ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขา
ไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานนั้นมาเปนอยางดี 2) สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลที่มิใชวัตถุ เปน
สิ่งจูงใจสําคัญที่ชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่
เปนโอกาสนี้บคุ ลากรจะไดรบั แตกตางกัน เชน เกียรติภูมิ การใชสิทธิพิเศษ เปนตน 3) สภาพทางกาย
ที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก สถานที่ทํางาน เครื่องมือการทํางาน
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกายในการทํางาน
4) ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานที่สนองความตองการของบุคคล
ดานความภาคภูมิใจทีไ่ ดแสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ ื่น ทั้งไดแสดง
ความภักดีตอหนวยงาน 5) ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร ถาความสัมพันธ
เปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจทีจ่ ะรวมงานกับหนวยงาน 6) การปรับสภาพ
การทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงวิธีทํางาน
ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร 7) โอกาสที่จะรวมมือในการทํางาน หมายถึง การเปด
โอกาสใหบุคลากรรูสึกวามีสวนรวมในงานเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของหนวยงาน มีความรูสึก
เทาเทียมกันในหมูผูรวมงานและมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 8) สภาพของการอยูรวมกัน หมายถึง
ความพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในการทํางาน
เฮอรซเบอรก (Herzberg 1959, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี 2544:19) ไดศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานโดยการสัมภาษณวิศวกรในเมืองพิทสเบอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการศึกษาทดลอง สรุปไดวา สาเหตุที่ทาํ ใหวิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ในการทํางานนั้นมีสององคประกอบคือ
1. องคประกอบกระตุน (Motivation Factors) เปนสิ่งที่จูงใจบุคคลใหมีลักษณะสัมพันธ
ของเรื่องงานโดยตรง หรือปจจัยจูงใจใหมกี ารทํางาน ปจจัยนี้ไดแก 1) ความสําเร็จของงาน หมายถึง
การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบผลสําเร็จ 2) ไมวาจากกลุมเพื่อน การไดการยอมรับ
หมายถึง การที่บุคคลไดรับการยอมรับนับถือจากผุบังคับบัญชา หรือจากกลุมบุคคลอื่น 3) ลักษณะ
ของงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีของบุคคลที่มีตอลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ
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ารที่ไดรับการมอบหมายใหหมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากก มีอํานาจรับผิดชอบงานใหม ๆ
5) ความกาวหนาในตําแหนงหนาทีก่ ารงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตําแหนงของ
บุคลากรในองคกร
2. องคประกอบค้ําจุน (Hygine Factors)หรือปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในการทํางานหรือสวนประกอบของงาน ทําหนาที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน
กลาวคือ หากขาดปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน แตแมวาจะมีปจจัยเหลานี้
อยูก็ไมอาจยืนยันไดวาเปนสิ่งจูงใจของผูปฏิบัติงาน ปจจัยนี้ไดแก 1) เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจในเงินเดือน หรืออัตราเพิม่ เงินเดือน 2) โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต
นอกจากจะหมายการที่บุคคลไดรับการแตงตั้ง ภายในองคกรแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับความกาวหนาในการโยกยายตามทักษะหรือวิชาชีพของเขา ดังนั้น จึงหมายถึงการที่
บุคคลไดรับสิ่งใหม ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะที่จะชวยเอื้อตอวิชาชีพของเขา 3)ความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกัน
4) สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงานหรือสถานะที่เปนองคประกอบทําใหบุคคลเกิด
ความรูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง เปนตน 5) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง
การติดตอพบปะกัน โดยกิริยาหรือวาจาแตมิไดรวมถึงการยอมรับนับถือ 6) นโยบายและการบริหารงาน
ขององคกร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององคกร 7) ความสัมพันธกบั เพื่อนรวมงาน
8) สถานภาพการทํางาน ไดแก สถานภาพทางกายภาพที่เอื้อตอความเปนสุขในการทํางาน 9) ความ
เปนสวนตัว หมายถึง สถานการณซึ่งลักษณะบางประการของงานสงผลตอชีวิตสวนตัวในลักษณะ
ของผลงานนั้นเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งตองานของเขา
10) ความมัน่ คงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีความมั่นคงของงานความมั่นคงในองคกร
11)วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน
หรือความยุติธรรมในการบริหารงาน
สรุปไดวา ปจจัยจูงใจเปนปจจัยทีก่ อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สวนปจจัย
ค้ําจุนจะเปนปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความเบื่อหนาย หรือรูสึกไมพอใจในการทํางานซึ่ง
ทฤษฎีสององคประกอบของ เฮริซเบอรก (Herzberg) นี้เชื่อวาการสนองความตองการของมนุษย
แบ ง เป น 2 องค ป ระกอบ คื อ องคป ระกอบที่ 1 หรือปจ จั ย จู ง ใจที่ สร า งความพึงพอใจ เปน
ความตองการขั้นสูงประกอบดวยลักษณะงาน ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การไดรับ
การยกยองและสถานภาพ สวนองคประกอบที่ 2 หรือปจจัยค้ําจุน หรือองคประกอบที่สรางความ
ไมพึงพอใจ เปนความตองการขั้นต่ํา ประกอบดวยสภาพการทํางาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ
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ระหวางบุคคล นโยบายและการบริหารงาน ความมั่นคงในงานและเงินเดือน ไมเปนการสรางเสริม
บุคคลใหปฏิบัติดีขึ้นแตตองดํารงรักษาไวเพื่อความพึงพอใจในขัน้ สูงตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความภักดี
จากการคนหวาเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามามาประกอบในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
จากงานวิจยั ตาง ๆ จากทัว่ โลก ซึ่งนํามาประกอบเพื่อใหเกิดความชัดเจน และเขมแข็งในงานวิจยั ใน
แงมุมที่เกีย่ วของในงานวิจยั ดังนี้
ปญญา ศรีแกว และคณะ(2552:59) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง “ความพึงพอใจและความตองการ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดแกงคอย”การจะทําใหโรงเรียน
เปนที่ยอม รับของผูปกครองไดนั้น โรงเรียนจะตองมีการประเมินเพื่อพัฒนาตน เองอยูเสมอการวิจัย
ในครั้งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสํา รวจความพึ งพอใจและความตองการของผูปกครองในการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดแกงคอย เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
การสํารวจทําโดยใหผูปกครองนักเรียนจํานวน 293 คน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และความตองการใน 3 ดาน คือ อาคารสถานที่ ครูและนักเรียน ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจครูในเรื่องการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย ถึงรอยละ 96.80 พอใจที่โรงเรียนมีหองสมุด
ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูรอ ยละ 94.80 และพอใจทีน่ ักเรียนมีน้ําใจตอผูอื่นรอยละ 93.20 อีกทั้ง
ผูปกครอง ยังมีความตองการใหโรงเรียนปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา สงเสริมใหนักเรียนมี
ความขยันตั้งใจเรียนและตองการใหครูยิ้มแยมแจมใส นอกจากนัน้ ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความพึงพอใจของผูปกครองที่เปนพอแมกับผูปกครองที่ไมใชพอแมพบวาในดานผูเรียนมี
ความแตกตางกันอยางชัดเจน (p-value 0.05) อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากการวิจยั ในครั้งนี้ โรงเรียน
จะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาดานอาคารสถานที่ครูและนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของผูปกครอง
ปญญา ศรีแกว และคณะ (2551:บทคัดยอ) เรื่อง ความพึงพอใจและความตองการของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดแกงคอย การจะทําใหโรงเรียนเปนที่
ยอมรับของผูปกครองไดนั้น โรงเรียนจะตองมีการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ การวิจัยใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรีย นเทศบาลวัด แกง คอย เพื่อนําข อมูล มาเป น แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
การสํารวจทําโดยใหผูปกครองนักเรียนจํานวน 293 คน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
และความตองการใน 3 ดาน คือ อาคารสถานที่ ครูและนักเรียน ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจครูในเรื่องการแตงกายที่สุภาพเรียบรอย ถึงรอยละ 96.80 พอใจที่โรงเรียนมีหองสมุด
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ใหนกั เรียนศึกษาหาความรูรอ ยละ 94.80 และพอใจทีน่ ักเรียนมีน้ําใจตอผูอื่นรอยละ 93.20 อีกทั้ง
ผูปกครอง ยังมีความตองการใหโรงเรียนปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา สงเสริมใหนักเรียนมี
ความขยันตั้งใจเรียนและตองการใหครูยิ้มแยมแจมใส นอกจากนัน้ ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความพึงพอใจของผูปกครองที่เปนพอแมกับผูปกครองที่ไมใชพอแมพบวาในดานผูเรียนมี
ความแตกตางกันอยางชัดเจน (p-value 0.05) อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากการวิจยั ในครั้งนี้โรงเรียน
จะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ดานอาคารสถานที่ครู และนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการของผูปกครอง
ฐาปะนี จุลินทร (2551 : บทคัดยอ) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการของครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจติ ร การวิจยั ครัง้ นี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคการ
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการของครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร ใน 10 ดาน ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานสถานภาพสมรส สภาพงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการบริหารงานของ
โรงเรียนความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 224 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองคการ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.85
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis :
Optimal Scaling) ผลการวิจยั พบวา
1. ระดับความผูกพันองคการของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบวา
มีความผูกพันองคการอยูในระดับมาก ( x = 3.88) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับ
มากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อองคการ ( x =4.20) ดานความเชื่อถือและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
( x =3.82) และดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ ( x =3.50)
2. ปจจัยที่มีอิทธิพ ลต อ ความผูก พัน องค ก ารของครูโ รงเรีย นเอกชนในจังหวัดพิจิตร
ไดแก
ปจจัยดานสถานภาพ ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานของโรงเรียน ปจจัยดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ ปจจัยดานความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
จรัล สังขขาว (2542:บทคัดยอ) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของผูป กครองนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาต อ การบริ ห ารงานโรงเรี ย นสุ ร าษฎร เ ทคโนโลยี ชางอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา ตอการบริหารงานโรงเรียน
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สุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม ดานวิชาการ ดานบุคคล ดานกิจการนักเรียน ดานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานธุรการ และดานความ สัมพันธกับชุมชน ในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา ตอการบริหารงานโรงเรียน สุราษฎรเทคโนโลยีชาง
อุตสาหกรรม ทั้ง 6 ดาน จําแนกตามประเภทของผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ ผูปกครองนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตร ปวช.ปที่ 3 และ หลักสูตร ปวส.ปที่ 2 จํานวน
550 คน ปการศึกษา 2540 กําหนดกลุมตัวอยาง 60 % ของ ประชากร โดยใชแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองได แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 307 ฉบับคิด
เปนรอยละ 93.03 การวิเคราะหใชวิธีการหารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัย ไดผลสรุปดังนี้ 1. ในภาพรวมผูปกครองนักเรียน-นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานโรงเรียน สุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยดังนี้ ดานธุรการ ดานกิจการนักเรียน ดานวิชาการ ดานความสัมพันธกับชุมชน ดาน
อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานบุคคล 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร
เทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 6 ดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
เปรียบเทียบแตละดานพบวา ดานวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเรื่องมี
อุปกรณการเรียน การสอนที่ทันสมัย อยางเพียงพอ อาจารยสอนโดยคํานึงถึงนักเรียน-นักศึกษาโดย
ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง และ โรงเรียนมีเครื่องมืออุปกรณการเรียนทุกสาขาวิชาเหมาะสม ดานบุคคล
แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง คณะอาจารยมีความกระตือรือรนแสวงหา
ความรูอยูเสมอ และโรงเรียนจัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารใหผูปกครองทราบ ดานกิจการ
นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเรื่องมีกจิ กรรมการเรียนการสอนเนตร
นารี และรักษาดินแดน (รด.) ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเรื่องหองน้ําหองสวมมีเพียงพอ และมีสุขลักษณะทีด่ ี อุปกรณ
เครื่องใช เพื่อสนับสนุนการเรียนอยูใ นสภาพดีและทันสมัย และจัดบรรยากาศเอือ้ ตอการเรียนการสอน
ดานธุรการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ในเรื่อง เจาหนาที่ ผูรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธดี ดานความสัมพันธกับชุมชน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05
จิราภรณ รตารุณ(2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตองานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เอกชนในนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้มวี ตั ถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของ ผูปกครองที่มีตองานกิจการนักเรียน 2) เปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของ ผูปกครองที่มีตองานกิจการนักเรียน จําแนกตามประเภทโรงเรียน กลุมตัวอยาง
คือ ผูปกครองนักเรียน 800 คน ของโรงเรียนอนุบาล เอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่
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ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบความแตกตาง โดยวิธขี อง
เชฟเฟ (Scheffes method) ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตองานกิจการนักเรียน โดยภาพ รวมอยูใ นระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวากิจกรรมที่ ผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ
การบริการดานรถรับ/สงนักเรียน การบริการดานน้ําดืม่ และอาหาร และการรักษาความปลอดภัย
ใหแกนกั เรียน กิจกรรมที่ผูปกครองมีความพึงพอในอยูใ นระดับปานกลาง ไดแก การบริการ ดาน
การแนะแนวผูป กครอง การบริการดานสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมนักเรียน
2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป กครองตองานกิจการ นักเรียน จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียนพบวา ประเภทโรงเรียนทีผ่ ูปกครอง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ โรงเรียน
ที่เปดสอนระดับอนุบาลและระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนที่เปดสอนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะระดับอนุบาล สวนโรงเรียนที่ผูปกครอง
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ผูปกครองโรงเรียนที่เปดสอนระดับ อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา
ซูดารฮาร และคณะ (J.Clement Sudhahar , D. Israel and M. Selvam 2006 : บทคัดยอ)
คณะผูวิจัยไดใชเทคนิคของการใชสมการโครงสรางเปนแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปร
ภายในจํานวนมาก และตัวแปรภายนอก เปนตัวแปรแฝง ในงานวิจยั นี้ ความภักดีในการใหบริการ
เกิดจากตัวแปรแฝงที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง และไมจําเปนตองผานตัวแปรสังเกต เชน ทัศนคติ
(attitude) พฤติกรรม หรือ องคประกอบที่เกิดจากสภาวะจิต (behavior or conative components)
ความสัมพันธ ความภักดีในการใหบริการ เกิดจาก การใหบริการที่มีคุณภาพ (service quality) และ
ความพึงพอใจในการไดรับบริการ (service satisfaction) งานวิจัยนี้ไดนําประสบการณจาก
ลูกคาของธนาคารที่มาใชบริการ และยังคนพบวา ในการสรางความพึงพอใจ และคุณภาพในการ
ใหบริการ ทําใหลูกคาเกิดความภักดีขนึ้ ในอนาคต
ธิเดสเวล (Carmen Tideswell 2005:บทคัดยอ) ไดศกึ ษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมความภักดี
และความผูกพัน ที่มีความสัมพันธกัน ระหวางการใหบริการในโรงแรม กับการเพิม่ ขึ้นของโรงแรม
ในระดับ สี่ หา ดาว ในระดับสากล ถูกนํามากําหนดเปนเปาหมายทางดานกลยุทธ ในการพัฒนา
ความสัมพันธและสนับสนุนความภักดีของลูกคาที่มาใชบริการ โครงการนี้ใชความถี่ในการเขาพัก
ซึ่งไดวรรณกรรมความสัมพันธดานการตลาด อยางไรก็ตาม เปนเรื่องปกติที่สามารถจําแนกไดวา
รูปแบบของกลยุทธทางดานการตลาด ทําเกิดแนวโนมใหเกิดความผูกพันของลูกคา เกิดขึ้นจาก
โครงการเองมากกวามีผใู หคาํ แนะนําในดานบริการ ในขณะที่ระยะเวลาของความสัมพันธ เกิดจาก
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การแนะนําดานบริการของนักการตลาด นักการตลาดไมควรจะเนนในการกระตุนใหกลับมาใช
บริการซ้ํา (พฤติกรรมดานความภักดี) แตควรมีการดําเนินการตอลูกคาอยางแมนยํา และใกลชิดกับ
ลูกคา ซึ่งแสดงถึงทัศนะคติ ความประพฤติ เชน ทําอยางไรที่ลูกคาไมรูสึกวามีการเพิ่มขึ้นของราคา
การสรางทัศนะคติในการบอกตอ ปากตอปากอยางกระตือรือรนในการใหบริการที่ดี ความตองการ
ที่ไมปดกั้น ตอผูแนะนําบริการอื่น ยกเวนจะสรุปไดวาเปนความจําเปนจริง ๆ เมื่อทัศนะคติของ
ความภักดีนไี้ ดถูกนํามาพิจารณา บอยครั้งทีพ่ บวาลูกคาที่ใชบริการไมมากนัก ที่มีความภักดีโดยจริงใจ
งานวิจัยนี้สํารวจลักษณะของผูที่มาพักในโรงแรมที่ภักดี ในนิวซีแลนด ผลลัพธที่ได แนะนําวา
ผูใชบริการที่มาใชซ้ํา ไมไดเกิดจากความภักดีอยางจริงใจ และมีความภักดีเฉพาะทีไ่ ดรับคําแนะนํา
ในราคาที่ดีกวา ความไมสะดวกสบายกวา ที่อื่น ผลยังแสดงอยางมีนยั สําคัญวา นอกจากอุตสาหกรรม
โรงแรม ควรมีการกระตุน ดวยการสงเสริมกิจกรรมดานความภักดี พนักงานไมชอบที่ตองเพิ่ม
สัดสวนของแขกที่พักอาศัยผูซึ่งมีภาวะอารมณที่มีความผูกพันในบริการ
วอง และ ดีล (Amy Wong and Alisson Dean 2002 : บทคัดยอ) ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ที่ตองการเปนอิสระจากกฏระเบียบ และการลงทุนตรงจากตางชาติ
สองทศวรรษที่ผานมาอิทธิพลของการเติบโตเกิดขึ้นอยางนาตื่นเตน เกิดการปกปองผูบริโภคขึ้นใน
ประเทศจีน อันเนื่องมาจากมีประชากรจํานวนมหาศาล ความเปนไปไดของตลาดประเทศจีน ผูบริโภค
เกิดความชอบมากกวาความเขาใจ และพฤติกรรมการชอบ ทําใหเกิดการทําวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยนี้
รายงานจากการศึกษาที่ไดผานการทดสอบความสัมพันธระหวางรานคา และลักษณะเฉพาะของ
ลูกคา ในมณฑลเทียนจิน ประเทศจีน ตัวอยาง 400 ตัวอยาง ประกอบดวยลูกคาทีม่ ีจับจายสินคาจาก
3 รานสรรพสินคา ( n=200) และหางสรรพสินคา (n=200) จากการวิเคราะหสมการถดถอยแสดงวา
การปรับตัวดานบริการ การปรับตัวดานลูกคา ความรูสึกดานราคา เปนตัวพยากรณ ทัง้ คุณคาที่ไดรบั
และความภักดีของลูกคา สิ่งสําคัญที่เปนสวนที่คนพบคือ ผูจัดการสามารถใชลักษณะเฉพาะตัวที่
ตรงประเด็นของรานคา เปนไปไดที่จะขยาย และกลายเปนรานคาที่ประสบความสําเร็จได
แฮรรีส และ กูดเด (Lloyd C. Harris and Mark M. H. Goode 2004:บทคัดยอ) ศึกษามิติที่
วัดจากความความภักดีโดยใชแนวทาง ความพึงพอใจ ในมุมมอดานพฤติกรรมของลูกเปนกรอบความคิด
วัตถุประสงคในการวิจัย เพือ่ ศึกษาความตอเนื่องของความภักดีของลูกคาอันเกิดจากตัวแปรตาง ๆ
และการตรวจสอบผานตัวแปรความนาเชือ่ ถือ (trust) ความพึงพอใจ (satisfaction) คุณคา (value)
คุณภาพของบริการ (service quality) กรอบในการวิจัย มีวัตถุประสงคที่จะทดสอบวาตําแหนง
ความนาเชื่อถือเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญตอความภักดี โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสองชุดจาก
ลูกคาทางออน-ไลน อันดับแรก เกิดจากการซื้อหนังสือทางออน-ไลน อันดับที่สอง ไดจากลูกคาที่
จองเครื่องบินผานทางออน-ไลน จากการวิเคราะหพบวา ขอสมมติฐานสงผลผานการรับรู สงผลผาน
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กิจกรรมดานความภักดีที่ตอเนือง ซึ่งประกอบดวยความพึงพอใจในการชอบของตัวแปรทั้งหมด
แมวาจะมีความแตกตางกันในสองระดับตัวอยาง แตภาพโครงสรางโดยรวมแลว ความเชื่อ ยังเปน
ศูนยกลางที่จะทําใหเกิดพลวัตของการใหบริการ
วิลลาส-เบาส (J.Miguel Villas-Boas 2004:บทคัดยอ) ในหลาย ๆ ตลาด ผูบริโภคไดรับรู
ขอมูลขาวสาร ในเรื่องสินคาที่ดี เหมาะสม ผูบริโภคชอบสินคานั้นมาก ดวยประสบการณหลังจากที่
ซื้อสินคา เหลานั้น ทําใหเกิดความภักดีตอตัวสินคา งานวิจยั นี้ไดพจิ ารณารูปแบบที่ผูบริโภคได
เรียนรู ในระยะแรก เกีย่ วกับสินคาที่ไดซื้อมา และ จากนัน้ จึงสรางทางเลือก ระยะที่สอง ในกรณีที่มี
การแขงขันของตัวสินคา อะไรที่ใหจากกการเรียนรูระยะแรก งานวิจยั นี้ไดคนพบวา คุณคาขิงสินคา
แตละตัวสินคาเปนทางลบ (หรือบวก) ถูกทําใหบิดเบือนขอเท็จจริง (ทําใหอันตราย) ตอองคกรใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากสวนแบงตลาดที่เกิดขึ้นในปจจุบนั ดวย รวมถึงความภักดีของคุณลักษณะของตรา
สินคา ในดานลบ กอใหเกิดผลกระทบในสองลักษณะ ในลักษณะหนึ่งคือ ลูกคามีความออนไหว
ดานราคา มากกวาผูบริโภคที่ไมสามารถมองเห็น และ นี่เองเปนแรงทําใหผูบริโภคมองสินคาที่มี
ราคาสูงกวา อีกลักษณะหนึ่ง มองไปขางหนา ของบริษัทที่เขาใจวากําไรที่จะไดมาในอนาคต
เกิดจากการไดสวนแบงในทางการตลาดเพิ่มขึ้น ในปจจุบนั ดวยการเพิ่มราคา สําหรับปจจัยการลดราคา
สําหรับผูบริโภค และบริษทั ที่ผานมามีผลกระทบ ในงานวิจัยนี้ยังคนพบคุณลักษณะที่สําคัญของ
การเรียนรูจากผลกระทบของผูบริโภคตอผลลัพธของตลาดอีกดวย
จูลันเดอร และโซเดอรลัว (Claes-Robert Julander and Magnus Söderlund 2003:
บทคัดยอ) วิจัยและพบวา อิทธิพลของความพึงพอของใจลูกคา สามารถยืนยันได ดวยการกลับมา
ซื้อซ้ํา และทัศนะคติความภักดีมีอื่น ๆ อีกมากมาย อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงมีอิทธพลทําใหเกิดตัวแปร
หลายตัว อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ผูวิจยั ใหความสําคัญ และมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อุปสรรคที่สามารถมองเห็นทั้งในดานบวกและดานลบ ไดทําการทดสอบอิทธิพลจากความพึงพอใจ
ของลูกคา ความตั้งใจในการซื้อซ้ํา และทัศนะคติความภักดีของลูกคา การวิเคราะหใชโปรแกรม
ลิสเรล (LISREL) ซึ่งเก็บขอมูลตาง ๆ จากประสบการณ ที่มีอิทธิพลในดานบวก จากความพึงพอใจ
ของลูกคา และลูกคาที่มีทัศนคติที่ดี โดยที่อิทธิพลดานบวก ไดจากความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ํา อุปสรรค
ในการเปลี่ยนแปลงดานบวก กระทบในดานบวก คือความพึงพอใจของลูกคา ความตั้งใจกลับมาซือ้
ซ้ําของลูกคา และทัศนะคติความภักดีของลูกคา
ลัวน และ ริน (Luarn and Lin 2003 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยรูปแบบความภักดี ในบริบท
ของการใหบริการทางดานอิเลคทรอนิค งานวิจยั ครั้งนี้ใชแนวคิดทางทฤษฎี และประสบการณ สราง
รูปแบบความภักดีของลูกคาใน ดานบริการทางอิเลคทรอนิค (e-service) โดยการสํารวจจาก
องคประกอบหลัก สามองคประกอบ (ในลักษณะของความผูกพันทางดานทัศนคติ และความภักดี
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ทางพฤติกรรม) ไดแก ความเชื่อถือ (trust) ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) และ
คุณคาที่ไดรับ (perceived value) เปนรูปแบบที่ไดจากทฤษฎีประมวลเปนสมมติฐานเปรียบเทียบ
และใชในการพิสูจน
ออสเซน (Svein Otta Olsen 2002:บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจยั โดยแนวทางประเมิน
ทางเลือกในการวัด ความสัมพันธระหวางการปฎิบัติที่ลูกคาไดรับ คุณคาจากคุณคุณภาพ ความพึงพอใจ
ของลูกคา และความภักดีของลูกคาที่กลับมาซื้อซ้ํา ผูวิจัย ใชวิธีการวัดโครงสรางดวยการสรางกรอบ
ดานทัศนคติ ทั้งเปรียบเทียบผล และไมเปรียบเทียบ มีการเปรียบเทียบเฉพาะตัวสินคา และเพิ่มดวย
การวัดความภักดี วัด เหมือนกับการรายงานดวยพฤติกรรมของตนเองในการซื้อซ้ํา แทนที่จะตั้งใจ
ซื้อ วัตถุประสงคของรูปแบบ ความพึงพอใจ เปนเสมือนตัวไกลเกลี่ย (Madiator) ระหวาง คุณภาพ
สินคา และความภักดีของลูกคาในการซื้อซ้ํา ในงานวิจัยนีย้ ัง ถูกคนพบ และ และเปนที่ยอมรับ
พรอมทั้งไดถูกนํามาเสนอใหม ดวยขอมูลที่ระหวางตัวสินคาตางชนิดกัน มีการประเมินผลดวย
การเปรียบเทียบ และไมเปรียบเทียบ กับการทัศนคติที่เกีย่ วของกัน อยางไรก็ตาม ดานความสัมพันธ
ที่เขมแข็งถูกนํามาใชในการวัด ระหวาง คุณภาพ ความพึงพอใจ และความภักดี พบวาทัศนคติทสี่ ง
ตอสินคา เมื่อเขาไดถูกปฏิบัติที่เปนการประเมินเฉพาะตัว ดวยความเอาใจใส สามารถนํามาใชใน
การพยากรณไดเปนอยางดี การวิจัยครั้งนีย้ งั คนพบ และแนะนําวา คุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจ
(Satisfaction) และ ความภักดี(Loyalty) ควรวัดภายในกรอบของความสัมพันธ ในดานทัศนคติ
เบลลาเวอร และ เจนทรี (Bellaver R. F. and J. Gentry 2001:บทคัดยอ) ศึกษาวิจยั เรื่อง
การสอนทางธุรกิจ จริยธรรมดาน IT ในงานวิจัยนี้ อธิบายถึงงานวิจัยและบทสรุปที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเพิ่มขึ้นของจริยธรรม แนวทางปฏิบัตใิ นดานธุรกิจวิทยาศาสตรประยุกต การปรับตัวในโปรแกรม
ระดับ/ปริญญาโท สภาพการณของหลักเกณฑที่มีความหลากหลายของจริยธรรม และ การรวบรวม
หลักเกณฑในดานธุรกิจ และการศึกษาของโลก ไดมีการนํามาอธิบายกัน ดวยเทคนิคและการปะติดปะตอ
ไดถูกนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติดานจริยธรรม รัฐบาลเองมีความโนมเอียงที่จะควบคุมสังคม
และไดถูกนํามาการอภิปรายเพื่อใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายไมไดเพิ่มเติมในแนวทาง
บางสวนบนความเปนจริงวาสิ่งเหลานั้นเปนจริยธรรมที่ไดยังไมเคยนําเสนอ ในหาแนวทางที่สามารถ
ขยายได และยังเปนพื้นฐานของความสามารถอีกดวย ผูมปี ระสบการณดานธุรกิจ และที่เกีย่ วของกับ
เทนโนโลยี การสนับสนุนและการใหทศิ ทาง อยูบ นที่วาจะเพิม่ ประสบการณดา นจริยธรรมที่จะใหกบั
นักศึกษาเหลานั้นและควรมีการปรับปรุงโปรแกรมในการเรียนตอไป
เฮริง-ธรูรัว และคณะ (Thorsten Henning-Thurau and others 2001:บทคัดยอ) ศึกษาวิจยั
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการความภักดีของนักเรียน การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยนําเอาความสัมพันธ ดาน
คุณภาพ เปนปจจัยขับเคลื่อนรูปแบบความภักดีของนักเรียน ดวยการรวบรวมทบทวนวรรณกรรม
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ทางดานการศึกษาและทางดานการตลาด โดยเก็บขอมูลจากนักเรียน 1,162 คน จากมหาวิทยาลัยทีม่ ี
แตกตางกันในประเทศเยอรมนั นี งานวิจัยนี้ยังแสดงถึงตัวแปรสองตัวแปร ที่เปนปจจัยสําคัญทําให
นักเรียนเกิดความภักดี ไดแกปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานการเรียนการสอน (the quality of
teaching service) (เปนการรับรูของนักเรียน) และปจจัยดานความผูกพันทางดานอารมณที่เกิดขึ้น
จากประสบการณที่ไดรับจากสถานศึกษาของนักเรียน ผลที่ได ชี้ใหเห็นวาผลกระทบของความภักดี
เกิดจากการใหบริการที่มีคุณภาพ เปนสองเทาของความผูกพันของนักเรียนตอสถานศึกษา และควร
ที่จะพัฒนาความภักดีใหไดผลที่สูงขึ้น สําหรับสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสองตัวแปร
ดังกลาว
ความสัมพันธระหวางคุณธรรมกับความภักดี
เมื่อกลาวถึงความสัมพันธ ระหวาคุณธรรมของผูกับความภักดีของผูรับบริการที่มีตอ
องคการนั้น ยังไมมีนักวิชาการพูดถึงโดยตรง แตในขณะเดียวกันมีนักวชาการหลายคนที่กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของคุณธรรมของผูบริหาร กับองคประกอบความภักดีตอองคกร
ของผุรับบริการ โดยสามารถนํามาสังเคราะหไดดังนี้
พิภพ วชังเงิน (2545 : 22) มีความเห็นวา จริยธรรมมีคณ
ุ คาตอชีวิตมนุษย ดังนั้น 1) คุณธรรม
จริยธรรมจึวชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหมนุษยมีชวี ิตที่ดี มีสุขภาพดีทงั้ สุขภาพจิตและสุขภาพกาย มี
ชีวิตที่สมบูรณ 2) คุณธรรมจริยธรรมชวยใหมนุษยรูจักตนเอง มีความสํานึกในหนาที่มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม ตอประเทศชาติตอหนาที่การงาน 3) คุณธรรมจริยธรรมเปนวิธี
ทางแหงปญญา ทําใหมนุษยมีเหตุผลรูจักใชสติปญญาแกปญหาชีวิตโดยนําเอาหลักจริยธรรมมาเปน
เครื่องมือแกปญ
 หาชีวิต มีความเชื่อวาการกระทําความดีเปนสิ่งที่ดี ไมหลงงมงายในสิ่งที่ปราศจาก
กฎหมาย 4) จริยธรรมชวยสรางสันติภาพในสังคมและสรางสันติภาพโลก 5) คุณธรรมจริยธรรมชวย
ใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางมีระเบียบ เปนระบบ รูสึกมีความอบอุน ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
และอยูรว มกันอยางสงบสุข มีสันติภาพ 6) คุณธรรมจริยธรรมชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวเขาได
กับบุคคลอื่นๆ และสังคมอยางมีระบบเปนระเบียบสามารถ ครองคน ครองงาน ครองตน ฯลฯ
7) คุณธรรมจริยธรรมชวยใหมนุษยมีเครือ่ งยึดเหนี่ยวและเปนหลักปฏิบัติ เพื่อปองกันการเบียดเบียน
การเอารัดเอาเปรียบกันในทางสวนตัวและสังคม 8) จริยธรรมชวยใหมนุษยเปนคนหนักแนน อดทน
ขยันตอสู เพื่อเอาชนะดวยตนเองเปนที่พึ่งของตนเอง ไมตองรอโชคชะตา 9) คุณธรรมจริยธรรม
ชวยใหมนุษยสามารถกําหนดเปาหมายชีวิต ดําเนินและพัฒนาชีวิตใหสําเร็จตามเปาหมาย 10) คุณธรรม
จริยธรรมชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาชีวิตและสามารถทําใหความทุกขหมดไปได
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คอลเบรอก (Kohlberg 1976, 1084 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย 2551:7) แบงพัฒนาการ
ทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ 6 ขั้น ที่มีความสัมพันธตอ เนื่องกันดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับกอนกฏเกณฑ (pre-conventional level) เปนระดับทีบ่ ุคคลจะตัดสินใจ
ทําการใด ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผูอื่น แบงออกเปน 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1
การเชื่อฟงและหลีกเลีย่ งการถูกลงโทษ (obedience and punishment orientation) และขั้นที่ 2 เอกตะ
บุคคลและการแลกเปลี่ยน(individualism and exchange)
ระดับที่ 2 ระดับตามกฏเกณฑ (conventional level) เปนระดับที่บุคคลจะปฏิบัติตาม
กฏเกณฑของกลุมยอย เปนการปรับตัวเลียนแบบหรือคลอยตามคนในกลุมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ รูถึง
บทบาทหนาทีข่ องตน
ทฤษฎีของ คิทเชเนอร (Kitchener 2000:56) กลาววา มีความซื่อสัตย (be faithful) บุคคล
ตองการรักษาคํามั่นสัญญา เคารพผูอื่นรวมทั้งการบอกกลาวขอเท็จจริง
ทฤษฎีของ Kohlberg (1976, 1084 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย 2551:7) ไดวิเคราะหทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม (moral development) และแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ 6 ขั้น
ที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันคือ ระดับตามกฏเกณฑ (conventional level) เปนระดับที่บุคคลจะ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑของกลุมยอย เปนการปรับตัวเลียนแบบหรือคลอยตามคนในกลุมเพื่อใหเปนที่
ยอมรับ รูถึงบทบาทหนาทีข่ องตนในฐานะที่เปนหนวยหนึ่งในสังคม เปนการสรางการยอมรับใน
กลุมของสังคม
กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากการแขงขันทางดานธุรกิจ และเกิดปญหามากมายจนลุกลามมาถึงองคกรที่
ไมหวังผลกําไร เชนองคของรัฐที่ใหบริการ รวมถึงองคองคอยางสถานศึกษา แมวา การแขงขันใน
รูปแบบผลตอบแทนในลักษณะที่เปนตัวเงินจะมีไมมากนัก แตลักษณะของการบริหารที่ตองแขงขัน
ในลักษณะทีใ่ หองคกรสามารถแขงขัน และเติบโตควบคูก ัน เปนสาเหตุสําคัญที่ผูบริหาร และบุคคล
กรตองตระหนัก และคนหาความสามารถหลักมาเพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ
การนําเอาองคความรูดานคุณธรรมมาเปนความสามารถหลัก เปนชวงเวลาเดียวกันที่เกิดปญหา
มากมายในการบริหารยุคปจจุบัน และจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ตองนํามาใชในการบริหารสําหรับ
การแขงขันในอนาคต กรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่ถือวาเปนศูนยกลางทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกสถานศึกษา อันไดแกโรงเรียนในสังกัดการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร และอํานาจหนาที่
พ.ศ. 2476 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 และไดจัดตั้งเทศบาล
นครกรุงเทพในจังหวัดพระนคร รวมทั้งจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีในจังหวัดธนบุรี (จังหวัดพระนคร
และจังหวัดธนบุรี มีลักษณะแตกตางจากพื้นที่จังหวัดอืน่ เปนที่ตั้งของราชการสวนกลาง)
พ.ศ. 2514 มีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเขาเปนจังหวัดเดียวกัน เรียกวา
“จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 มีผูวาราชการจังหวัด เรียกวา
“ผูวาราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีรองผูวาราชการจังหวัด 2 คน และรวมองคการ
บริหารสวนจังหวัด 2 องคการเขาดวยกันเปนองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี มีสภาจังหวัด
เรียกวาสภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรวมเทศบาล ทั้งสองเขาดวยกันเปนเทศบาลนครหลวง
มีการบริหารงานประกอบดวย “สภาเทศบาลนครหลวง” และ “เทศมนตรี” มีผูวาราชการนครหลวง
กรุงเทพธนบุรเี ปนนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยตําแหนง ในป พ.ศ. 2515 มีการจัดการปกครอง
จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม เปน “กรุงเทพมหานคร” ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 โดยรวมราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
สุขาภิบาลในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี รวมเปนองคการปกครองเดียวกันโดยมีสาระสําคัญคือ
1)กรุ ง เทพมหานครยั ง มี ฐ านะเป น จั ง หวั ด ตามระเบี ย บบริ ห ารราชการแผนดิน 2)ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนขาราชการการเมืองสิทธิเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรี 3) มีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของราษฎร เขตละ 1 คน
สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งมีจํานวนเทากับจํานวนเขต 4) แบง
เขตการปกครองออกเปนเขตและแขวง 5) มีปลัดกรุงเทพมหานครรับผิดชอบราชการประจําของ
กรุงเทพมหานคร 6) ผูวาราชการกรุงเทพมีอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ในสวนทีว่ า
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด กฎหมายเทศบาล กฎหมายสุขาภิบาล และกฎหมายอื่น ๆ ที่
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
การจัดองคการปกครองกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ได
กอใหเกิดความสับสนในฐานะของกรุงเทพมหานคร กลาวคือ การกําหนดใหกรุงเทพมหานครมี
ฐานะเปนจังหวัดและเปนนิตบิ ุคคลเชนเดียวกับจังหวัดอืน่ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ทําให
กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมภิ าค แตการกําหนดใหผูบริหารคือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน ขาราชการการเมืองใหกรุงเทพมหานคร
มีรายไดเปนของตนเอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทําใหกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
กึ่งราชการสวนภูมภิ าคกึ่งราชการสวน ทองถิ่น (ประหยัด หงษทองคํา 2523 : 52-53)
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พ.ศ. 2518 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518
กําหนดฐานะกรุงเทพมหานคร เปนราชการสวนทองถิ่นนครหลวง มีเขตการปกครองทองถิ่นเดิม
พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการเลือกตั้งคณะผูบริหาร ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมกับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528ไดมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 โดยยกเลิก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ.2518 ซึ่งทําใหกรุงเทพมหานครมีอิสระใน
การบริหารมากขึ้น และสาระสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติฉบับใหมที่แตกตางไป
จากฉบับเดิมในบางประการ ดังนี้ 1) ใหเลือกผูวาราชการกรุงเทพมหานครและใหผูที่ไดรับเลือก
เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครไปพิจารณาแตงตั้งรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครได 4 คน แทน
การเลือกตั้งผูวา ราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนคณะ เพื่อแกปญหา
ความขัดแยงในคณะผูบริหารดังเชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลว 2) ไมมีการลงประชามติใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนง 3) การยุบสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจยุบสภากรุงเทพมหานครได เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครยื่นขอเสนอพรอมเหตุผลให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยยุบสภา 4) ถามีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครตองพนจากตําแหนงดวย 5) มีสภาเขตทําหนาที่เปนที่ปรึกษาผูอํานวยการเขต
6) กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเกี่ยวกับการคลัง และการรักษาทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแทนการใชระเบียบของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาด
ทรัพยสินของผูที่คางชําระภาษีไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง เปนตน 8) ใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครบางตําแหนง และขาราชการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตงตั้งเปนพนักงาน
เจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 8) มีกิจการในอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้น
เชน การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด การผังเมือง การขนสง การควบคุมอาคาร การควบคุม
ความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและอนามัยสาธารณสถานอื่น ๆ เปนตน
โครงสรางกรุงเทพมหานครปจจุบันเปนไปตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ซึ่งประกอบดวย 1) สภากรุงเทพมหานคร 2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ 3) เขต
และสภาเขต ซึ่งผูวิจัยไมไดนํามาอธิบายในบทนี้
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนองคกรการปกครองสวนทองถิ่น ทีบ่ ทบาทหนึ่งคือการจัดการศึกษา
ใหเยาวชนในทองถิ่น โดยระบบบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสายการบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาดังตอไปนี้ (สํานักการศึกษา หนวยศึกษานิเทศก 2549: 5-6)
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มีการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสํารวจในป
2550 มีโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานครครทั้งสิ้น 435 โรงเรียน จัดเปนกลุม สังกัดในเขตดัง
รายละเอียดตอไปนี้ สํานักการศึกษา เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานดานการศึกษา โดยมีสวนราชการ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ กองการเจาหนาที่
กองคลัง กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา และหนวย
ศึกษานิเทศก
กลุมเขต หรือโซน(Zone) เปนการรวมเขตพื้นที่มีสภาพทองถิ่น สภาพการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจใกลเคียงจัดเปนกลุมเขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยูทุกเขต
จํานวน 12 กลุม ได แก
กลุมรัตนโกสินทร เปนกลุมอนุรักษเมืองเกา ศูนยกลางการบริหารราชการและแหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ประกอบดวย เขตกรุงเทพมหานครชั้นในไดแก เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตดุสิต และเขตสัมพันธวงศ
กลุมลุมพินหี รือกลุม ซี.บี.ดี. (Central Business District 2002 :CBD) เปนศูนยกลางธุรกิจ
และการพาณิชยกรรมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานที่
สําคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา และเขตสาธร
กลุมวิภาวดี เปนเขตเศรษฐกิจ แหลงจางงาน ศูนยคมนาคม ยานการคา และบริการที่
สําคัญ ประกอบดวย เขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตหวยขวาง
กลุมเจาพระยา เปนเขตเศรษฐกิจใหม รองรับการพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม
ประกอบดวย เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตพระโขนง และเขตบางนา
กลุมธนบุรี เปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงวิถีชุมชนดั่งเดิม ตลอดจนแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร และศิลปกรรม ประกอบดวย เขตบางพลัด เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย
และเขตบางกอกใหญ
กลุมตากสิน เปนเขตเศรษฐกิจ แหลงจางงาน รองรับศูนยคมนาคมกรุงเทพมหานคร
ดานใต ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎรบูรณะ
กลุมพระนครเหนือ เปนเขตที่อยูอาศัย รองรับการขยายตัวของเมืองดานเหนือ ประกอบดวย
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตลาดพราว และเขตสายไหม
กลุมบูรพา เปนเขตที่อยูอาศัย รองรับการขยายตัวของเมือดานใต ประกอบดวยเขต
บางกะป เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตสะพานสูง และเขตสวนหลวง
กลุมสุวินทวงศ เปนเขตเกษตรกรรม ที่อยูอาศัยสภาพแวดลอมดีประกอบดวย เขต
หนองจอก และเขตคลองสามวา
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กลุมศรีนครินทร เปนศูนยชุมชนชาญเมือง และเปนพื้นที่พัฒนาใหมเพื่อรองรับสนามบิน
สุวรรณภูมิ ประกอบดวย เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี และเขตประเวศ
กลุมมหาสวัสดิ์ เปนเขตที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมดี ผสมผสานเขตเกษตรกรรม
ประกอบดวย เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค และเขตหนองแขม
กลุมสนามชัย เปนเขตเกษตรกรรม ที่อยูอาศัย และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประกอบดวย
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตทุงครุ
โรงเรียน เปนหนวยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
และขั้นพืน้ ฐาน เพื่อพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตามที่พึงประสงค ซึ่งขณะนี้มีจํานวนโรงเรียนที่เปดสอน
ในป 2550 ทั้งหมด 435 โรงเรียน
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังมีองคกรที่จัดตั้งภายใน เพื่อเสริมระบบการจัดการศึกษา
ตามสภาพทองถิ่น และความตองการชุมชนไดอยางเหมาะสมหลายองคกรไดแก
ศูนยวิชาการเขต เปนนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรบุคคลภายในสํานักงาน
เขตมารวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต แบงเปน
3 ฝาย คือ ฝายพัฒนาการเรียนการสอน ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายกิจกรรมโดยมีงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน เปนไปตามนัยมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง
จึงกําหนดใหมีผุแทนผุปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผุแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ไดออกระเบียบกําหนดใหหมายถึงสมาชิกสภาเขต) ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผุทรงคุณวุฒิ
ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
เครือขายโรงเรียน (School Cluster) เปนการรวมกลุมโรงเรียนที่อยูใ กลเคียงกัน จํานวน
4-5 โรงเรียนเปน 1 เครือขาย มีทั้งหมด 80 เครือขาย โดรงเรียนในกลุมเครือขายจะรวมกันพัฒนา
คุณภาพการสึกษาในกลุม โดยรวมพัฒนาโดยใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
สรุป จากเอกสารทางดานวิชาการที่ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ผูวิจัย คนควา เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ เกีย่ วกับ ความสัมพันธระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดี
ตอองคการของผูรับบริการ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั ในครั้งนี้ และเปนแนวทางที่สรางนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในสภาวะของการแขงขัน และเปดเสรีในการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารอันเปนตัวแทนของคงการ คือผูที่จะกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรในการบริหารของ
องคการ กําหนดแผนการ และกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น คุณธรรมของผูบริหาร อันประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญหลายองคประกอบ หากประพฤติปฏิบัติ อยางมีคุณธรรมจริยธรรม จะทําให
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นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น เกิดความพึงพอใจ เกิดความรูสึกที่ดี และมีความสัมพันธอันดีตอกัน
สั่งสมเปนชื่อเสียง คุณงามความดี เกิดเปนภาวะความภักดีตอผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และองคการ คือสถานศึกษา ทําใหไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ ปกปอง บอกตอผูอื่นใหมาใช
บริการของสถานศึกษานั้น ๆ กอใหเกิดความเติบโต มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด
ผูวิจัยเลือกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก มีสภาพการแขงขันที่
หลากหลาย มีจํานวนสถานศึกษาที่มากพอเปนกลุมประชากร มีบุคคลการทางการศึกษาที่มีความรู มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการแขงขันในลักษณะของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
โรงเรียนเอกชน สภาพทองถิ่นเปนเมืองหลวงที่ตั้งขององคกรธุรกิจ มีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน
ดังนันผูวจิ ัย จึงเลือกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนหนวยวิเคราะหในการวิจยั ครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจยั รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยใน
ครั้งนี้เพื่อ 1) ทราบองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ทราบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ และ 3) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง
ระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ โดยการวิจยั ครั้ง
นี้ใชระเบียบการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากร คือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เปดการเรียนการสอนในป 2550 จํานวน 435 โรงเรียน กลุมตัวอยางโดยวิธี การเลือกตัวอยางแบบ
กลุม(cluster sampling) ไดจาํ นวน 90 โรงเรียน ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษา 2คน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง รวมทั้งสิ้น 540 คน
ในการดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบดวยขั้น ตอนการดําเนินการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและ
การเลือกกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูล และการรายงานผล โดยมีรายละเอียดตางๆดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจยั ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวจิ ัยจึงกําหนดราย ละเอียด
ขั้นตอนการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ไว ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ผูวิจัยทําการศึกษาสภาพปญหา และอุปสรรค
การปฏิบัติงานดานคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ขอมูล และสารสนเทศ รายงานการวิจยั ตาง ๆ
ทั้งใน และตางประเทศที่เกีย่ วของ โดยคนหาจากหองสมุดเฉพาะ หองสมุดทั่วไป เว็ปไซด (www)
และการจัดทํา กรณีศึกษา(case study) ความสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับผูรับบริการ
อันไดแก ผูปกครอง ชุมชน สังคม และทองถิ่น (Customer Relation Management : CRM) เพื่อศึกษา
ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหผูรับบริการไมเปลี่ยนไปรับบริการจากสถานศึกษาอืน่ (non-switching to
competitors) และการจัดทํากรณีศึกษา (case study) สํารวจ การบริหารประสบการณของผูรับบริการ
(Customer Experience Management : CEM) นํามาเปนแนวทางในการกําหนดปญหาในการวิจัย
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โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และขอความเห็นชอบในการจําทําโครงรางวิจัย รับขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอ
อนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 วิธีดําเนินการวิจยั เปนขัน้ ตอนซึ่งประกอบดวย การรวบรวมทฤษฎี จาก
เอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อสังเคราะห นํามาสรางขอคําถามในแบบสอบถาม ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ ทดลองเครื่องมือ ตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห รูปแบบที่ไดสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ เพือ่ สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา คือสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครทีเ่ ปดสอนในป 2550
จํานวน 435 โรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธี การเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)ได
จํานวน 90 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา, รองผูบริหาร,
ครูผูสอน 2 คน, คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง รวมทั้งสิ้น 540 คน
การวิเคราะหขอ มูล ฉบับแรกไดจากการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ ใชตารางเพื่อบันทึกรวบรวม
องคประกอบยอย มาสรางขอคําถามในแบบสอบถามในฉบับที่สอง การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหเชิงบรรยาย โดยใชสถิติ คารอยละ(percentage)
คาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) ไค-แสคว การวิเคราะหองคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาใชการวิเคราะหเชิงสํารวจ(exploration factor analysis) สําหรับการวิเคราะหความภักดี
ตอองคการของผูรับบริการใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(confirmatory factor analysis)
การวิเคราะหเสนทาง การตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบมีโครงสราง วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหดว ย
สถิติคารอยละ (%) ประกอบตารางบรรยายสรุปผล
จากนั้นจัดทํารางรายงานผลงานวิจัย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงขอบกพองตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พิมพและสงรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

98
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวอยาง และการเลือกตัวอยาง
เครื่องมือ และการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั การทดลองใชเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล และสถิติที่ใชในการวิจยั ดังมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแบบแผนการวิจัยเปน
แบบกลุมตัวอยางเดียวมีการวัดครั้งเดียวศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one short, nonexperimental case study design) เขียนเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้
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R

เมื่อ R
X
O

X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุมตัวอยางทีไ่ ดมาจากการสุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร คือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปดสอนในป 2550 จํานวน 435
โรงเรียน โดยใชการจัดกลุม เขต (โซน) มีสภาพทองถิ่น สภาพการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
ใกลเคียงกันโดยมีโรงเรียนกระจายอยูทุกเขต จํานวน 12 กลุม ไดแก (สํานักการศึกษา หนวยศึกษานิเทศก
2549: 5-6)

99
1. กลุมรัตนโกสินทร เปนกลุมอนุรักษเมืองเกา ศูนยกลางการบริหารราชการและแหลง
ทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ประกอบดวย เขตกรุงเทพมหานครชัน้ ในไดแก เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตดุสิต และเขตสัมพันธวงศ
2. กลุมลุมพินหี รือกลุม CBD (Central Business District) เปนศูนยกลางธุรกิจ และการ
พาณิชยกรรมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานที่สําคัญ
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา และเขตสาธร
3. กลุมวิภาวดี เปนเขตเศรษฐกิจ แหลงจางงาน ศูนยคมนาคม ยานการคา และบริการที่
สําคัญ ประกอบดวย เขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตพญาไท และเขตหวยขวาง
4. กลุมเจาพระยา เปนเขตเศรษฐกิจใหม รองรับการพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม
ประกอบดวย เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตพระโขนง และเขตบางนา
5. กลุมธนบุรี เปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงวิถีชุมชนดั่งเดิม ตลอดจนแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร และศิลปกรรม ประกอบดวย เขตบางพลัด เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย
และเขตบางกอกใหญ
6. กลุมตากสิน เปนเขตเศรษฐกิจ แหลงจางงาน รองรับศูนยคมนาคมกรุงเทพมหานคร
ดานใต ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎรบูรณะ
7. กลุมพระนครเหนือ เปนเขตที่อยูอาศัย รองรับการขยายตัวของเมืองดานเหนือ ประกอบดวย
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตลาดพราว และเขตสายไหม
8. กลุมบูรพา เปนเขตที่อยูอ าศัย รองรับการขยายตัวของเมือดานใต ประกอบดวยเขต
บางกะป เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตสะพานสูง และเขตสวนหลวง
9. กลุมสุวินทวงศ เปนเขตเกษตรกรรม ที่อยูอาศัยสภาพแวดลอมดีประกอบดวย เขต
หนองจอก และเขตคลองสามวา
10. กลุมศรีนครินทร เปนศูนยชุมชนชาญเมือง และเปนพื้นที่พัฒนาใหมเพื่อรองรับ
สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบดวย เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี และเขตประเวศ
11. กลุมมหาสวัสดิ์ เปนเขตที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมดี ผสมผสานเขตเกษตรกรรม
ประกอบดวย เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค และเขตหนองแขม
12. กลุมสนามชั ย เป น เขตเกษตรกรรม ที่ อ ยู อ าศั ย และแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิเวศน
ประกอบดวย เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตทุงครุ
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การเลือกตัวอยาง โดยแบงเปนกลุมเขตตัวอยาง(Cluster Sample) ที่มีโรงเรียนที่สังกัด
กรุงเทพมหานครกระจายตามเขตทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมจากกลุม (Cluster Sampling) โดยเลือกมาจาก 12 กลุม
สุมตัวอยางโดยการจับฉลากกลุมละ 1 เขต ตัวอยางที่หนวยวิเคราะหสุดทายไดแก โรงเรียนทั้งหมด
ที่อยูในเขตที่ถกู สุมดังนี้ กลุมรัตนโกสินทร ไดเขตดุสิต มี จํานวน 9 โรงเรียน กลุมลุมพินี ไดเขตบางรัก
มีจํานวน 5 โรงเรียน กลุมวิภาวดีไดเขตพญาไท มีจํานวน 1 โรงเรียน กลุมเจาพระยาไดเขต
พระโขนง มีจาํ นวน 4 โรงเรียน กลุมธนบุรี ไดเขต บางกอกใหญ มีจาํ นวน 6 โรงเรียนกลุมตากสิน
ไดเขตราชบูรณะ มีจํานวน 6 โรงเรียน กลุมพระนครเหนือ ไดเขตลาดพราว มีจํานวน 6 โรงเรียน
กลุมบูรพาไดเขตบึงกุม มีจาํ นวน 8 โรงเรียน กลุมสุวินทวงศไดเขตคลองสามวา มีจํานวน 18
โรงเรียน กลุมศรีนครินทร ไดเขตมีนบุรี มีจํานวน 13 โรงเรียน กลุมมหาสวัสดิ์ ไดเขต หนองแขม
มีจํานวน 6 โรงเรียน และกลุมสนามชัย ไดเขตบางบอน มีจํานวน 8 โรงเรียน รวมจํานวนสุมเลือก
จาก กลุมทั้งหมดได จํานวน 12 เขต โดยมีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 90 โรงเรียน โดยกําหนดผูให
ขอมูลดังนี้
2. ผูใหขอมูล สําหรับตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
ผูบริหาร และผูชวยผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 180 คน
ครูผูสอน จํานวน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 180 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง โรงเรียนละ 2 คน รวม 180 คน
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน
รวม 540 คน
ตารางที่ 3 แสดงการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุม(โซน)
กลุมรัตนโกสินทร
กลุมลุมพินี

กลุมวิภาวดี

กลุมเจาพระยา

เขตที่อยูในกลุม
เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรู
พาย เขตดุสิต
และเขตสัมพันธวงศ
เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา
และเขตสาธร
เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราช
เทวี เขตพญาไท
และเขตหวยขวาง
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขต
บางคอแหลม เขตพระโขนง
และเขตบางนา

สุมตัวอยาง 1 เขต(จับฉลาก)

จํานวนโรงเรียนในเขต

เขตดุสิต

9 โรงเรียน

เขตบางรัก

5 โรงเรียน

เขตพญาไท

1 โรงเรียน

เขตพระโขนง

4 โรงเรียน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สุมตัวอยาง 1 เขต(จับฉลาก)

จํานวนโรงเรียนในเขต

เขตบางกอกใหญ

6 โรงเรียน

เขตราษฎรบูรณะ

6 โรงเรียน

เขตลาดพราว

6 โรงเรียน

เขตบึงกุม

8 โรงเรียน

เขตคลองสามวา

18 โรงเรียน

เขตมีนบุรี

13 โรงเรียน

เขตหนองแขม
เขตบางบอน

6 โรงเรียน
8 โรงเรียน

รวม 12 กลุม

เขตที่อยูในกลุม
เขตบางพลัด เขตคลองสาน เขต
ธนบุรี เขตบางกอกนอย
และเขตบางกอกใหญ
เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง
และเขตราษฎรบูรณะ
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง
เขตบางเขน เขตลาดพราว
และเขตสายไหม
เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตวัง
ทองหลาง เขตบึงกุม
เขตสะพานสูง และเขตสวหลวง
เขตหนองจอก
และ เขตคลองสามวา
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี
และเขตประเวศ
เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา
เขตบางแค และเขตหนองแขม
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน
และเขตทุงครุ
รวม 50 สํานักงานเขต

รวม 12 เขต

90 โรงเรียน

ผูตอบแบบสอบถาม
รวม 6 คน ตอโรงเรียน

ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน
รองผูบริหารสถานศึกษา 1 คน

ครูผูสอน โรงเรียนละ 2 คน
กรรมการสถานศึกษา 1 คน

ผูปกครอง 1 คน

กลุม(โซน)
กลุมธนบุรี
กลุมตากสิน

กลุมพระนครเหนือ

กลุมบูรพา
กลุมสุวินทวงศ
กลุมศรีนครินทร
กลุมมหาสวัสดิ์
กลุมสนามชัย

ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพืน้ ฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม
1. ตัวแปรพื้ น ฐาน เปน ตัว แปรที่เ กี่ย วกั บ สถานภาพสว นตัว ของผู ตอบแบบสอบถาม
ไดแกเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ตําแหนงปจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรตน (Xtot) ไดแก คุณธรรมของผูบริหาร ประกอบดวยองคประกอบยอยตาง ๆ
ที่ไดจาก การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกีย่ วของ และสังเคราะหจากกการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ
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15 ทาน สรางเปนขอคําถามรวมทั้งสิ้น 104 ขอคําถาม และเมื่อทําการวิเคราะหแลว ไดองคประกอบ
คุณธรรมของผุบริหารสถานศึกษาสําหรับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 องคประกอบ
2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) ไดแก องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ไดจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ และสังเคราะหจากการสัมภาษณ สรางเปนขอคําถามได
จํานวน 30 ขอคําถาม ประกอบดวย 4 องคประกอบดานคือ 1) ดานความสัมพันธ (relationship) (Y1)
2) ดานความมีชื่อเสียง (reputation) (Y2) 3)ดานความพึงพอใจ (satisfaction) (Y3) 4) ดานความรูสึก
(felling) (Y4)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนีแ้ บงเปนสามฉบับ ฉบับแรกเปนการสัมภาษณ แบบจดบันทึก
ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรมผูบริหาร และความภักดีของผูรับบริการ จํานวน 15 คน ที่มี
ความเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ครอบคลุมเนื้อหา ฉบับที่สอง เปนแบบสอบถามที่ไดจากสัมภาษณ สราง
แบบสอบถาม ใชสอบถามระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหาร และความภักดีของผูรับบริการตอ
องคการ และฉบับที่สาม เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใชสําหรับสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะ รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมผูบริหาร
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการตอสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฉบับแรกเปนการสัมภาษณแบบจดบันทึก ผูวิจัยไดกาํ หนดผูสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตาม
ขอเสนอจากอาจารยที่ปรึกษา โดย แบงเปน ผูเชี่ยวชาญทางดานศาสนาเปนพระสงฆ 5 รูป ดานที่
เกี่ยวของการศึกษา รวมทั้งผูบริหารกรุงเทพมหานครดานการศึกษา 5 คน ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
5 คน รวมผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ จํานวน 15 คน นําไปสังเคราะหรวมกับทฤษฎี สรางเปนขอ
คําถามในแบบสอบถามฉบับที่สอง
ฉบับสอง เปนแบบสอบถามที่ไดจากแบบสังเคราะหการสัมภาษณแบบจดบันทึก และ
เอกสาร ตํารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ สรางขอคําถาม คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และ
ความภักดีของผูรับบริการที่มีตอสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของผูตอบ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ
และตําแหนงปจจุบัน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพคุณธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา อัน
ประกอบไปดวย ขอคําถามรวมจํานวนทั้งสิ้น 104 ขอคําถาม
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสภาพ องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ในดานตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย 1) ดานความสัมพันธ (relationship) มีขอคําถาม จํานวน 9 ขอ 2)
ดานชื่อเสียง (reputation) มีขอคําถาม จํานวน6 ขอ 3) ดานความพึงพอใจ (satisfaction) มีขอคําถาม
จํานวน 11 ขอ และ 4) ดานความรูสึก (felling) มีขอคําถาม จํานวน 4 ขอ รวม 30 ขอ
การตอบแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 ขอคําถามแตละขอจะมีตวั เลือกใหเลือกตอบ 5
ตัวเลือก คือ 1-5 เปนคําถามขนาดจัดคุณภาพ ของไลเคิรธ(Likert’s rating scale) และมีนําหนักของ
คะแนนตามระดับของการแสดงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาโดยมีความหมายดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบัติมาก
ระดับ 3
หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบัตินอย
ระดับ 1
หมายถึง พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอคําถามแตละขอจะมีตวั เลือกใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ 1-5 เปนคําถาม
ขนาดจัดคุณภาพ ของไลเคิรธ (Likert’s rating scale) และมีนําหนักของคะแนนตามระดับของ
การแสดงพฤติกรรม เปนการศึกษาระดับพฤติกรรมของผูรับบริการตอสถานศึกษาโดยมีความหมายดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง พฤติกรรมผูรับบริการตอสถานศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง พฤติกรรมผูรับบริการสถานศึกษาที่ปฏิบัติมาก
ระดับ 3
หมายถึง พฤติกรรมผูรับบริการสถานศึกษาที่ปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง พฤติกรรมผูรับบริการสถานศึกษาที่ปฏิบัตินอย
ระดับ 1
หมายถึง พฤติกรรมผูรับบริการสถานศึกษาที่ปฏิบัตินอยที่สุด
ฉบับที่สาม เปนแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ทาน เพื่อ
ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมผูบริหารกับ
ความภักดีตอองคการตอสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สัมถาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนําเสนอผูเชี่ยวชาญในดานคุณธรรม
และความภักดีตออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และปรับตามคําแนะนํา ไดผูเชี่ยวในการใหสัมภาษณ
จํานวน 6 ทาน ในดานความเหมาะสม ดานความถูกตอง ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชนจริง
ในองคประกอบทั้ง 14 องคประกอบใชการวิเคราะห โดยใชสถิติคารอยละ ประกอบตารางบรรยาย
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ตอนที่ 2 เปนการสัมภาษณ ดานความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของรูปแบบคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความภักดีตอองคการของผูบริการ โดยสัมภาษณในแตละองคประกอบ
รวบรวมความคิดเห็นที่สอดคลองและแตกตาง นําเสนอโดยใชตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 3 เปนการสัมภาษณความคิดเห็น และขอเสนอแนะ “รูปแบบความสัมพันธเชิง
โครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ในดาน
ความเหมาะสม มาก นอยเพียงใด เพราะเหตุใด
การสัมภาษณในตอนที่ 1 ใชวธิ ีสัมภาษณตามโครงสราง โดยบันทึกขอความการใหสัมภาษณ
และใชคารอยละ ในการอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานความเหมาะสม แยกเปน เหมาะสม และไมเหมาะสม
2. ดานความเปนไปได แยกเปนความเปนไปได ความเปนไปไมได
3. ดานความถูกตอง แยกเปน ถูกตอง ไมถูกตอง
4. ดานการใชประโยชน แยกเปน เปนประโยชน ไมเปนประโยชน
การสัมภาษณตอนที่ 2 และ 3 จดบันทึกคําใหสัมภาษณ และรวมรวมคําใหสัมภาษณ ใน
ลักษณะที่สอดคลอง และแตกตางกันโดยใชตารางประกอบการอภิปรายผล
การสรางเครื่องมือในการวิจยั
การสรางเครื่องมือแบบสอบถาม รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางปจจัยคุณธรรม
กับความภักดีตอองคการ ดําเนินการดังนี้
1. ฉบับแรก มีรายละเอียดดังนี้
หลังจากศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทานโดยกําหนดผูใหสัมภาษณ ทีม่ ีความเชี่ยวชาญดานคุณธรรม ที่เกี่ยวของ
ทางการศึกษาการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรมจากกรุงเทพมหานคร ผูเชี่ยวทางดานศาสนา และ
ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดในทางธุรกิจ และผูเชีย่ วชาญดานความภักดีในดานการศึกษาของสถานศึกษา
และกรุงเทพมหานคร เพือ่ ใหไดจํานวนองคประกอบคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษาใหไดมากที่สดุ
รวมทั้งจากศึกษาจากวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัย เพือ่ หาองคประกอบความภักดีตอองคการของ
ผูรับบริการ แลวนําผลจากการสัมภาษณ และการศึกษาคนความาพัฒนาเปนเครื่องมือภายใตคําปรึกษา
ของอาจารยผูควบ คุมวิทยานิพนธ สรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามฉบับที่สองตอไป
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2. ฉบับที่ สอง มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางแบบสอบถาม โดยแบงเปนสามสวน สวนแรกเปนสถานถาพของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่สอง สอบถามระดับคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สวนที่สาม สอบถาม
ระดับองคประกอบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ นํามาจัดทําเปนเครื่องมือภายใตคําปรึกษา
ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความตรง (validity) ของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามใหอาจารย
ที่ปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสราง และความสอดคลองตาม
จุดมุงหมาย โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยแบบสอบถามมีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-1.00 และไดรับขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญมา
พัฒนาเครื่องมือใหสมบูรณยงิ่ ขึ้น
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน แลวนําแบบสอบถามที่ไดมา
มาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิแอลฟา
( α - coefficient) (พวงรัตน ทวีรัตน 2538:125-126) ไดคาความเชื่อมั่น องคประกอบคุณธรรมรวม
ของผูบริหาร (Xtot) = 0.98, และความภักดีของผูรับบริการทุกดานรวม (Ytot) = 0.97
ขั้นที่ 4 นําขอมูลจากการทดลองใชในขัน้ ตอนที่ผานมา ทําการปรับปรุงแกไข โดย
ผานอาจารยทปี่ รึกษาตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ หลังจากนัน้ จึงนํามาสรางเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
3. ฉบับที่สาม มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 นํารูปแบบที่ไดจากการพัฒนารูปแบบ ตามทฤษฎี และตามคําแนะนําของ
โปรแกรมสรางเปนแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง
ขั้นที่ 2 ใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบดูความถูกตองชัดเจน เพื่อนําไปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 นํารูแบบสัมภาษณ เชิงโครงสรางสัมภาษณผูเชีย่ วชาญจํานวน 6 คน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
ขอใหทําหนังสือขอสัมภาษณผูเชีย่ วชาญในดานคุณธรรมของผูบริหาร และความภักดีของผูรับบริการ
จํานวน 15 ทาน เพื่อบันทึกขอมูลการใหสัมภาษณ รวบรวมนํามาสรางเปนแบบสอบถามในการวิจัย
ฉบับที่สองตอไป
2. ผูวิจัย ทําหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหทํา
หนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง
เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้ นี้
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 540 ฉบับ ไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง และอธิบายตอ
ผูบริหารโรงเรียนเพื่อสงแบบสอบถามแตละฉบับใหตรงกับผูตอบ และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดวยตนเอง
4. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาคการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให
ทําหนังสือขอสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ จํานวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ เพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการ
ของผูรับบริการ
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดรับขอมูล และตรวจสอบจํานวน ความถูกตอง และนําขอมูล
ไปจัดระบบเพือ่ นําไปวิเคราะหทางสถิติ ทั้งสามฉบับ
1. ฉบับแรก การรวมรวมขอคําถามจาก ทางทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
และสังเคราะหจากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหขอ มูลโดยใชตารางรวมรวมองคประกอบยอย
คุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา
2. ฉบับที่ สอง ใชการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามตอนแรก
ไดแก เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ และตําแหนงปจจุบัน ใชการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา (descriptive analysis) โดยใชสถิติคาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2.2 การวิเคราะหขอ มูลแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหระดับ และน้ําหนักองคประกอบ
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหโดยใช สถิติ คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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และวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS Version 11.5 ซึ่งผูวิจัยแปลความหมายตามคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตาม
แนวคิดของเบสท (Best 1970 : 190)ซึ่งมีความหมายดังนี้
คาเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายความวา ระดับพฤติกรรมทีป่ ฏิบัติอยูใ นระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
2.3 วิ เ คราะห องค ป ระกอบในตอนที่ 3 การวิเ คราะห องค ป ระกอบความภัก ดีตอ
องคการของผูรับบริการ สถิติวิเคราะหน้ําหนักองคประกอบ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ลิสเรล (LISREL) Version 8.72 ซึ่ง
ผูวิจัยแปลความหมายตามคาเฉลี่ยโดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best 1970 :
190) ซึ่งมีความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวา ระดับความภักดีที่ปฏิบตั ิอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวา ระดับความภักดีที่ปฏิบตั ิอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา ระดับความภักดีที่ปฏิบตั ิอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา ระดับความภักดีที่ปฏิบตั ิอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา ระดับความภักดีที่ปฏิบตั ิอยูในระดับนอยที่สุด
2.4 การวิเคราะห ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ ดวยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง (Path Analysis)
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ลิสเรล (LISREL) Version 8.72
3. ฉบับที่สาม การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางจากแบบสอบถามเชิง
โครงสราง จากสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชวธิ ีการวิเคราะหความคิดเห็นทีเ่ หมือน และแตกตาง โดยใช
สถิติคารอยละ และตารางประกอบคําบรรยาย
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลและขอคนพบ จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบของตาราง แผนภูมิ และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูลที่คนพบ
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สรุป
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบองคประกอบคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ทราบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ และ 3) ทราบรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอ องคการขอผู
รับบริการ ผูวิจัยไดดําเนินการขั้นตอนตาง ๆ จัดเตรียมโครงการโดยคนควาทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ และสัมภาษณแบบจดบันทึกเพื่อรวบรวมองคประกอบดานคุณธรรมของผูบริหาร
และความภักดีของผูรับบริการดานตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญที่หลากหลายอาชีพ เพื่อนํามาสราง
แบบสอบถามในการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา และใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
พรอมกับตรวจสอบความเที่ยงตรง และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ
นําออกสอบถามกลุมตัวอยาง การดําเนินการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและรายงาน
ผลการวิจัย ประชากร คือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดสอนในป 2550 จํานวนทั้งสิน้
435 โรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธี การเลือกตัวอยางแบบกลุม(cluster sampling) ไดจํานวน 90
โรงเรียน ผูใ หขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษา 2คน
กรรมการสถานศึกษา และผูป กครอง รวมทั้งสิ้น 540 คน จํานวน 90 โรงเรียน รวม ใชแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 540 ฉบับ ในการวิจยั ครั้งนี้การวิเคราะหขอมูล ฉบับแรกไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใช
ตารางเพื่อบันทึกรวบรวมองคประกอบยอย มาสรางขอคําถามในแบบสอบถามในฉบับที่สอง
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหเชิงบรรยาย
โดยใชสถิติ คารอยละ(percentage) คาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) ไค-แสคว การวิเคราะห
องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใชการวิเคราะหเชิงสํารวจ(exploration factor analysis)
สําหรับการวิเคราะหความภักดีตอองคการของผูรับบริการใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(confirmatory factor analysis) การวิเคราะหเสนทาง การตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบ
ตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญแบบมีโครงสราง
วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหดว ยสถิติคารอยละ (%) ประกอบตารางบรรยายสรุปผล

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในแตละดาน รวมกับ
พื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎี สรางเปนขึ้นแบบสอบถาม ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาไดแกสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปดใหบริการในป 2550 จํานวน 435 โรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางโดย
วิธีการเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)ไดจํานวน 90 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีผูให
ขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา, รองผูบริหาร, ครูผูสอน 2 คน, คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง รวมทั้งสิ้น 540 คน ผูวจิ ัยสงแบบสอบถาม จํานวน 540 ฉบับ ใหแตละโรงเรียน และ
ตามเก็บรวบรวมขอมูลจนครบ
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายโดยจําแนก
การนําเสนอขอมูลออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ฉบับแรก สังเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และรวบรวมทฤษฎี แนวคิด
จากตํารา เอกสารตาง ๆ ดวยการบันทึกตารางรายละเอียดยอย ๆ คุณธรรมของผุบริหารสถานศึกษา
เพื่อนํามาสรางเปนขอคําถาม ในแบบสอบถามฉบับที่สอง
ฉบับที่สอง เปนแบบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห คือ
คาความถี่ (frequency) และ คารอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล องคประกอบของระดับคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
สังเคราะหจากผูใหสัมภาษณ และทฤษฎีแนวคิดจากตํารา เอกสารทางวิชาการ เว็ปไซด วิเคราะห
โดยใชตารางยอยประกอบ ไดตัวแปรสังเกตุรนวม 104 ตัวแปร ดวยวิธีการทดสอบของไกเซอร-เมเยอรออลคิน (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) เพื่อหาความเหมาะสม
เพียงพอของขอมูลทั้งหมด และใชการทดสอบของแบรทเลท(Bartlett’s Test of Sphericity)
ตรวจสอบคาสถิติ ไค-สแคว(Chi-Square) ดูระดับนัยสําคัญทางสถิติ แสดงความ สัมพันธของ
ตัวแปรตาง ๆ ดวยแมทริกซสหสัมพันธข วิเคราะหองคประกอบของขอมูล กําหนดขอตกลงเบื้องตน
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โดยใชคาไอเกน (Eigen value) ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) เลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปร
สังเกตุ และดูคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่มากกวา .50 (Comrey and Lee ,1992)
การวิเคราะหองคประกอบ ใชการสกัดองคประกอบ (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหภาวะ
นาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) และหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซโดยใช
มาตรฐานของไกเซอร (Varimax with Kaiser Normalization) เพื่อจัดกลุมองคประกอบใหเหมาะสม
กับขอมูลเชิงประจักษ และตั้งชื่อองคประกอบใหเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษณ การวิเคราะห
ขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows สําหรับวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย ไดแกคารอยละ
คาเฉลีย่ เลขคณิต( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) คา ไค-สแคว (Chi – Square : χ 2 ) คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson correlation) และการวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการ ใชการ
วิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย สถิติที่ใชไดแกคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
วิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (factor analysis) และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis : CFA) ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 4 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ โดยการสรางรูปแบบตามทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพือ่ เปนแนวทางใน และใหสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั การวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงโครงสราง (PathAnalysis) ปรับพัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนสอดคลองรูปแบบกับขอมูล
เชิงประจักษ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
ฉบับที่สาม การวิเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชสถิติคารอยละ(percentage)
ประกอบ ตารางบรรยาย รวมรวมแนวคิด ขอเสนอแนะ ที่สอดคลองและแตกตาง สรุปประเด็นใน
การบรรยาย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูบริหาร รองผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 540 ฉบับ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน และตําแหนงหนาทีป่ จจุบัน รายละเอียดตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 วิเคราะหสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม
(n=540)
ขอ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

รวม
จํานวน

รอยละ

299
241
540

55.4
44.6
100.0

7
124
197
170
42

1.30
22.96
36.48
31.48
7.78

34
226
219
43
18

6.30
41.85
40.56
7.96
3.33

74
110
94
113
100
49
540

13.70
20.37
17.41
20.93
18.52
9.07
100.0

เพศ
-

1.

ชาย
หญิง
รวม

อายุ
2.

3.

4.

นอยกวา 25 ป
25 – 35 ป
36 – 45 ป
46 – 55 ป
มากกวา 55 ป
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
อื่น ๆ
ประสบการณปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 - 25 ป
มากกวา 25 ป
รวม
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยผูบ ริหารสถานศึกษา
รองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 540 คน เปนเพศชายจํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 55.4 เพศหญิง
จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 44.6 และผูตอบแบบสอบถามกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด มีอายุอยู
ในชวง 36 – 45 ป จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 36.48 กลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวน
นอยที่สุด มีอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.3 กลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจํานวนมากที่สุด คือ 226 คน คิดเปนรอยละ 41.85 รองลงมาเปนการศึกษาระดับปริญญาโท
จํา นวน 219 คน คิ ด เป น ร อยละ 40.56 กลุม ตอบแบบสอบถามที่มี ก ารศึก ษานอ ยที่สุด คื อ
กลุมการศึกษาอื่น ๆ มี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 3.33 และผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณ
ทํางานมากที่สดุ อยูในชวง 16 – 20 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 20.93 และกลุมมีประสบการณ
ทํางานนอยทีส่ ุด อยูในชวง 25 ปขึ้นไป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 9.07
ตอนที่ 2 การสังเคราะหขอมูล
ผูวิจยั ไดศึกษาองคประกอบคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา ทฤษฎี และแนวคิด จากเอกสาร
ตํารา งานวิจยั ที่เกีย่ วของ และสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญเฉพาะดาน จํานวน 15 คน
รวบรวมองคประกอบทั้งหมดที่มีอยูโดยใชตารางยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
รวบรวมองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ นํามาสังเคราะหรวมกับจากทฤษฎีและแนวคิด บันทึกลงในตารางยอย ไดองคประกอบ
คุณธรรมของผูบริหารจํานวน 104 ขอคําถามและองคประกอบความภักดี 4 ดาน ขอคําถามจํานวน
30 ขอคําถาม นํามาสรางเปนแบบสอบถาม นําไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสราง และความสอดคลองตามจุดมุงหมาย
โดยวัดคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาอยูระหวาง 0.61-1.00 และปรับปรุงในสวนที่ไดรับ
คําแนะนําใหสมบูรณยิ่งขึ้น นําแบบสอบถามออกทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ฉบับ หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิแอลฟา ไดคา คุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษารวม 0.98 คา ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ รวม 0.95 ปรับปรุงแบบสอบถาม
โดยผานอาจารยที่ปรึกษา และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดนํามาทดสอบ ตามวิธีของ
ไกเซอร-เมเยอร-ออลคิน (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) หา
ความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลทั้งหมด องคประกอบยอยตาง ๆ ใชการทดสอบของแบรทเลท
(Bartlett’s Test of Sphericity) ตรวจสอบคาสถิติ ไค-สแควร(Chi-Square) ดูระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ และแสดงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ดวยแมทริกซสหสัมพันธ ตรวจสอบขอมูลที่

113
ไดรับมา ซึ่งผลปรากฏสาสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได กําหนดขอตกลงเบื้องตน ดวย
คาไอเกน (Eigen value) ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) เลือกองคประกอบจากจํานวนองคประกอบยอย
และดูคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่มากกวา .50 (Comrey and Lee ,1992) วิเคราะห
องคประกอบ ดวยการสกัดองคประกอบ (Factor Extraction) ดวยการวิเคราะหภาวะนาจะเปนสูงสุด
(Maximum Likelihood) และการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax with Kaiser
Normalization) จากนั้นจัดกลุมองคประกอบ และวิเคราะหองคประกอบ ดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis) วิเคราะหคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ดวยสถิติ คาเฉลี่ยเลขคณิต( x ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2.1 การสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ
จากการการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 ทาน วิเคราะหเอกสาร ทฤษฏี และ
แนวคิด คุณธรรมของผูบริหาร สรุปองคประกอบยอยลงในตาราง เพื่อรวบรวมเปนขอคําถามได
จํานวนทั้งสิ้น 104 ขอคําถาม ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิด
1 = Aristotle 384-322, 2 = Socrates 470-399, 3 = Gilligan 1982, 4 = Kitchener 2000, 5 = Vekasquez 2002, 6 = Lennick & Kiel 2005, 7 = กระแสพระราชดํารัส 60 ป 2549,
8 = เศรษฐกิจพอเพียง 2548, 9 = พุทธทาส 2529, 10 = ฉลอง มาปรีดา 2538, 11 = พระเมธี ธรรมาภรณ 2539, 12 = วิชัย วงษใหญ 2542, 13 = ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. 2544, 14 = สมคิดบางโม
2549, 15 = นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ 2551
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

ผูบริหารไมทุจริตตอหนาที่ ทําอะไรตรงไปตรงมา

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

2.

ผูบริหารรักษาความลับได และเปนทีไ่ ววางใจของผูอื่น

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

3.

ผูบริหาร ใหสินบนบางเล็กนอย ชวยใหงานสําเร็จลุลวง

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

4.

ผูบริหาร โกหกหรือปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยูรอดของตนเอง

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

5.

ผูบริหารไมแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบ

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

6.

ผูบริหารรูสึกไมสบายใจเมื่อพูดโกหก

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

7.

ผูบริหารทําตามที่พูดเสมอ

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

8.

ผูบริหารไมทําอะไรที่ทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

9.

ผูบริหารไมชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา/คนในครอบครัวที่ขโมยของจากรานคา

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

10.

ผูบริหารคอยตักเตือนผูใตบังคับบัญชาไมใหคดโกงคนอื่นเสมอ

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

11.

แมวาผูบริหารจะมีโอกาสที่จะไดรับสินบนจากผูรับบริการ แตผูบริหารไมรับสินบนนั้น

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

12.

ผูบริหารคิดวาองคกร และสังคมจะสงบสุขได ถาทุกคนมีความชื่อสัตยสุจริต

3

3

3 3 3 3 3

3 3 3 3

13.

ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรองใหถวนถี่

14.

ผูบริหารขาดความรอบคอบในการทํางาน

3

3
3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
3

14

15
3

15.

ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ

16.

ผูบริหารคิดวากันไวดีกวาแก ถาแยแลวแกไมทัน

3

17.

บางครั้งผูบริหารจําไมไดวาวางปากกาไวที่ไหน

3

18.

บางครั้งผูบริหารจะตองเดินไปดูวาปดไฟแลวหรือยังในเดือนที่แลว อยางนอย 2-3 ครั้ง

3

19.

ผูบริหารเลือกรับประทานแตอาหารที่ดีมีประโยชน

3 3

3

20.

ผูบริหารไตรตรองใหรอบคอบกอนการตัดสินใจทุกครั้ง

3 3

3

21.

ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดดีเสมอ

3 3

3

22.

ผูบริหาร สามารถควบคุมสติได แมเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น

3 3

3

23.

ผูบริหารสามารถหาทางแกไขใหองคกรไดเมื่อเกิดปญหาขึ้น

3 3

3

24.

ผูบริหารคอยเตือนคนในองคกร ไมใหใชอารมณในการตัดสินปญหา

3 3

3

25.

ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตองครบถวน

3

3 3

3 3 3 3

26.

ผูบริหารรักษาผลประโยชนของสถานศึกษาและชาติ

3

3 3

3 3 3 3

27.

ผูบริหารยอมรับผลการกระทําของตนเอง และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น

3

3 3

3 3 3 3

28.

ผูบริหารไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย

3

3 3

3 3 3 3

29.

ผูบริหารเขาประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

3

3 3

3 3 3 3

30.

ผูบริหารรวมมือในการทํางานของชุมชนอยางเต็มที่

3

3 3

3 3 3 3

31.

ผูบริหารทํางานในสวนที่ดีรับมอบหมายอยางดีที่สุด

3

3 3

3 3 3 3

32.

ผูบริหารปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอองคกร

3

3 3

3 3 3 3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ผูบริหารดูแลเอาใจใสสมาชิกในองคกร เมื่อเจ็บปวย

3

3 3

3 3 3 3

34.

ผูบริหารยอมนอนดึกเพื่อทํางานสงใหทันตามกําหนด

3

3 3

3 3 3 3

35.

ผูบริหารบอกคนรอบขางใหชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3

3 3

3 3 3 3

36.

ผูบริหาร คอยเตือนคนรอบขางใหชวยกันรับผิดชอบตอสังคม

3

3 3

3 3 3 3

37.

ผูบริหาร สนับสนุนคนในองคกรใหรับผิดชอบตอสิ่งที่รับมอบหมายเสมอ

3

3 3

3 3 3 3

38.

ผูบริหารใหความเสมอภาคเทาเทียมกันแกทุกคน

3 3

3 3

3

3 3

3 3

39.

ผูบริหารฟงความรอบดาน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น

3 3

3 3

3

3 3

3 3

40.

ผูบริหารโตแยงเมื่อมีการใชอํานาจหนาที่ไมถูกตองเปนธรรม

3 3

3 3

3

3 3

3 3

41.

ผูบริหาร ไมเขาขางคนผิด แมจะเปนคนใกลชิด

3 3

3 3

3

3 3

3 3

42.

ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหเคารพสิทธิ์ของผูอื่นเสมอ

3 3

3 3

3

3 3

3 3

43.

ผูบริหารทํางานโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง

3 3

3 3

3

3 3

3 3

44.

ผูบริหารเคารพสิทธิของผูอื่นเสมอ

3 3

3 3

3

3 3

3 3

45.

ผูบริหารรูสึกไมสบายใจที่ตองชวยเหลือคนผิด

3 3

3 3

3

3 3

3 3

46.

แมวาผูใตบังคับบัญชาทําผิด ผูบริหารยังคงยึดหลักความถูกตองเสมอ

3 3

3 3

3

3 3

3 3

47.

ผูบริหารไมอยูฝายเดียวกับองคกรของตน หากองคกรทําผิดตอสังคม

3 3

3 3

3

3 3

3 3

48.

ผูบริหาร คิดวาความยุติธรรมทําใหสังคมสงบสุข

3 3

3 3

3

3 3

3 3

49.

ผูบริหารคอยเตือนผูใตบังคับบัญชา ใหมีความยุติธรรมตอคนรอบขาง

3 3

3 3

3

3 3

3 3

50.

ผูบริหารตัดสินทุกเรื่องอยางดวยความยุติธรรมเสมอ

3 3

3 3

3

3 3

3 3

51.

ผูบริหารไมใชอํานาจเหนือผูอื่น หากไมจําเปน

3 3

3 3

3

3 3

3 3
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33.

ตารางที่ 5 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3 3

3

4

5

6

3 3

7

8

3

9

10

11

12

13

3 3

14

15

3 3

52.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลตัดสินทุกอยางดวยความเปนธรรม

53.

ผูบริหาร อดทน อดหลับอดนอน เพื่อใหงานสําเร็จ

3

54.

ผูบริหาร ทํางานโดยไมงอมืองอเทา

3

55.

ผูบริหารคิดวาอุปสรรคคือความทาทายที่ตองกาวขามไปใหได

3

56.

ผูบริหารตั้งใจที่จะขยันใหมากกวาที่ผานมา

3

3 3

3 3 3

3

57.

ผูบริหารไมยอทอตออุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต

3

3 3

3 3 3

3

58.

ผูบริหารคิดวาสังคมจะเจริญกาวหนาได ถาทุกคนขยันมากขึ้น

3

3 3

3 3 3

3

59.

หากมีเวลาวาง ผูบริหารจะทํางานพิเศษเพิ่มเสมอ

3 3 3 3

3 3

3 3

60.

ผูบริหารอาสาทํางานเมื่อมีเวลาวางเสมอ

3 3 3 3

3 3

3 3

61.

ผูบริหารมอบหมายใหคนในองคกรทํางานลวงเวลามากขึน้

3 3 3 3

3 3

3 3

62.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาในการทํางานตอวันเพิ่มขึ้น

3 3 3 3

3 3

3 3

63.

ผูบริหารใชเวลาวางในแตละวันใหเกิดประโยชนสูงสุดเสมอ

3

64.

ผูบริหาร คอยเตือนใหคนในครอบครัว ตั้งใจทํางาน ไมหวังรอแตโชคลาภ

3

65.

ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส

3

3

3 3

3

66.

ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝาฝนกฏระเบียบ

3

3

3 3

3

67.

ผูบริหารชวยรักษา และไมทําลายสาธารณสมบัติ

3

3

3

68.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลสงเสริมใหทุกคนเคารพ และปฏิบัติตามกฏหมาย

3

3

3

69.

ผูบริหารปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ และไมใชอภิสิทธิเสมอ

3

3

3

70.

ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา และคนรอบขางปฏิบัติตามกฏหมาย

3

3

3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

71.

ผูบริหาร ไมทิ้งขยะในที่ไมควรทิ้ง

3

3

3

72.

ผูบริหารไมทําลายสิ่งแวดลอม

3

3

3

73.

ผูบริหารไมแซงคิวขณะรอทํากิจกรรมอยางได?อยางหนึ่ง

3

3

3

74.

ผูบริหารไมแกปญหาดวยความรุนแรงที่ขัดตอกฏหมายบานเมือง

3

3

3

75.

ผูบริหารเตือนผูใตบังคับบัญชาในองคกรไมใหทําสิ่งที่ขัดกับกฏหมาย

3

3

3

76.

ผูบริหารขับขี่ยานพาหนะเปนไปตามกฎจราจรอยางสม่ําเสมอ

3

3

3

77.

ผูบริหารไมเดินลัดสนามที่ติดปายหามเดินลัดสนาม

3

3

3

78.

ผูบริหารเห็นดวยกับการที่รัฐบาลออกกฎหมายใหคนอยูภายใตกติกา เพื่อใหสังคมสงบสุข

3

3

3

79.

ผูบริหารทํางานดวยความอดทน ไมยอ ทอตออุปสรรค

3

80.

ผูบริหารควบคุมอารมณได เมื่อมีสิ่งทีไ่ มเปนไปตามคาดหวัง

3

81.

ผูบริหารหยุดกิจกรรมทุกอยางเมื่อรูสึกทอ หรือเหนื่อยหนาย

3

82.

ผุบริหารรูสึกรําคาญ และหงุดหงิดเมื่อตองรวมงานกับคนที่ตนไมชอบ

3

83.

ผูบริหารไมโกรธเมื่อถูกตําหนิ หรือถูกวิจารณดวยถอยคําที่รุนแรง

3

84.

แมจะเปนงานหนักมากผูบริหารยังคงทํางานนั้น

3

85.

แมถูกผูรวมงานพูดจาถากถางผูบริหารไมโตตอบ

3

86.

ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางไมใหทอแทตออุปสรรค

87.

แมวาผูบริหารจะถูกกลั่นแกลง แตก็ยังคงอยูนิ่ง

88.

ผูบริหารพยายามเตือนคนรอบขางใหอดกลั้น ไมเสพสิ่งเสพติด

3

3

3

3

89.

ผูบริหารยังคงทํางานนั้น แมวาจะเปนงานที่ยากมาก

3

3

3

3

3

3

3

3
3
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา
90.

ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหอดทนตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย

91.

แมวาผูบริหารจะมีปญหาหนัก ก็สามารถผานพนไปได

92.

ผูบริหารแสวงหาความรู ประสบการณ และนํามาพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย

93.

1

2

3

4

5

6

7

3

8
3

9

10

11

12

13

3

14

15
3

3

3

3

3 3 3

3

ผูบริหารมุงมั่นตองานทุกอยางที่ไดรับมอบหมาย

3

3 3 3

3

94.

ผูบริหารทุมเททํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่

3

3 3 3

3

95.

ผูบริหารไมเกี่ยงงานพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ

3

3 3 3

3

96.

ผูบริหาร รูสึกเหนื่อย จะหยุดงานทันที แมวางานจะเสร็จไมทันกําหนด

3 3

3

97.

ผูบริหารมีความพึงพอใจตอหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

3 3

3 3

3

98.

ผูบริหารมีความเต็มใจจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง

3 3

3 3

3

99.

ผูบริหารเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองาน

3 3

3 3

3

100.

ผูบริหารรวมมือปฏิบัติงานกับกลุมดวยความเต็มใจ

3 3

3 3

3

101.

ผูบริหารใชเงินอยางมัธยัสถ

3

102.

ผูบริหาร ปดน้ําปดไฟทุกครั้ง เมื่อหมดกิจกรรมนั้น ๆ

3

103.

ผูบริหารดูแลรักษาทรัพยสินของตนเอง ใหคงอยูและสามารถใชงานไดดี

3

104.

ผูบริหาร นําวัสดุสิ่งเหลือใชดัดแปลงใหเกิดประโยชนในการใชสอย

3
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ตารางที่ 6 แสดงองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
1 = พระธรรมคุณากร, 2 = พระธรรมปริยัติเวที, 3 = พระราชรัตนมุน,ี 4 = รังสรรค มณีเล็ก , 5 = จําเริญ ศิริพงศติกานนท, 6 = ประนอม เอี่ยมประยูร, 7 = สิทธิรัตน ถ้าํ สุวรรณ,
8 = สุดสวาท พลานันทกุลธร , 9 = ปรีชา นิศารัตน, 10 = วัธนี ตรีทอง, 11 = ชมนาด พงศนพรัตน, 12 = กุณฑลี รื่นรมย, 13 =วิเลิศ ภูริวัชร, 14 = ธนวรรณ แสงสุวรรณ,
15 = เชาว โรจนแสง
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

ผูบริหารไมทุจริตตอหนาที่ ทําอะไรตรงไปตรงมา

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.

ผูบริหารรักษาความลับได และเปนทีไ่ ววางใจของผูอื่น

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.

ผูบริหาร ใหสินบนบางเล็กนอย ชวยใหงานสําเร็จลุลวง

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.

ผูบริหาร โกหกหรือปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยูรอดของตนเอง

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5.

ผูบริหารไมแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.

ผูบริหารรูสึกไมสบายใจเมื่อพูดโกหก

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7.

ผูบริหารทําตามที่พูดเสมอ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8.

ผูบริหารไมทําอะไรที่ทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9.

ผูบริหารไมชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา/คนในครอบครัวที่ขโมยของจากรานคา

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10.

ผูบริหารคอยตักเตือนผูใตบังคับบัญชาไมใหคดโกงคนอื่นเสมอ

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11.

แมวาผูบริหารจะมีโอกาสที่จะไดรับสินบนจากผูรับบริการ แตผูบริหารไมรับสินบนนั้น

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12.

ผูบริหารคิดวาองคกร และสังคมจะสงบสุขได ถาทุกคนมีความชื่อสัตยสุจริต

3

3

3

3

3

3

13.

ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรองใหถวนถี่

3

3

3

3

3

3
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ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ผูบริหารขาดความรอบคอบในการทํางาน

3

3

3

3

3

3

15.

ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ

3

3

3

3

3

3

16.

ผูบริหารคิดวากันไวดีกวาแก ถาแยแลวแกไมทัน

17.

บางครั้งผูบริหารจําไมไดวาวางปากกาไวที่ไหน

18.

บางครั้งผูบริหารจะตองเดินไปดูวาปดไฟแลวหรือยังในเดือนที่แลว อยางนอย 2-3 ครั้ง

19.

ผูบริหารเลือกรับประทานแตอาหารที่ดีมีประโยชน

20.

ผูบริหารไตรตรองใหรอบคอบกอนการตัดสินใจทุกครั้ง

21.

ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดดีเสมอ

22.

ผูบริหาร สามารถควบคุมสติได แมเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น

23.

ผูบริหารสามารถหาทางแกไขใหองคกรไดเมื่อเกิดปญหาขึ้น

24.

ผูบริหารคอยเตือนคนในองคกร ไมใหใชอารมณในการตัดสินปญหา

25.

ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตองครบถวน

26.

ผูบริหารรักษาผลประโยชนของสถานศึกษาและชาติ

3 3 3

3

3 3 3

3

27.

ผูบริหารยอมรับผลการกระทําของตนเอง และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น

3 3 3

3

3 3 3

3

28.

ผูบริหารไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย

3 3 3

3

3 3 3

3

29.

ผูบริหารเขาประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

3 3 3

3

3 3 3

3

30.

ผูบริหารรวมมือในการทํางานของชุมชนอยางเต็มที่

3 3 3

3

3 3 3

3

31.

ผูบริหารทํางานในสวนที่ดีรับมอบหมายอยางดีที่สุด

3 3 3

3

3 3 3

3

32.

ผูบริหารปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอองคกร

3 3 3

3

3 3 3

3
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14.

ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ผูบริหารดูแลเอาใจใสสมาชิกในองคกร เมื่อเจ็บปวย

3 3 3

3

3 3 3

3

34.

ผูบริหารยอมนอนดึกเพื่อทํางานสงใหทันตามกําหนด

3 3 3

3

3 3 3

3

35.

ผูบริหารบอกคนรอบขางใหชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3 3 3

3

3 3 3

3

36.

ผูบริหาร คอยเตือนคนรอบขางใหชวยกันรับผิดชอบตอสังคม

3 3 3

3

3 3 3

3

37.

ผูบริหาร สนับสนุนคนในองคกรใหรับผิดชอบตอสิ่งที่รับมอบหมายเสมอ

3 3 3

3

3 3 3

3

38.

ผูบริหารใหความเสมอภาคเทาเทียมกันแกทุกคน

3 3 3

3

3 3

39.

ผูบริหารฟงความรอบดาน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น

3 3 3

3

3 3

40.

ผูบริหารโตแยงเมื่อมีการใชอํานาจหนาที่ไมถูกตองเปนธรรม

3 3 3

3

3 3

41.

ผูบริหาร ไมเขาขางคนผิด แมจะเปนคนใกลชิด

3 3 3

3

3 3

42.

ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหเคารพสิทธิ์ของผูอื่นเสมอ

3 3 3

3

3 3

43.

ผูบริหารทํางานโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง

3 3 3

3

3 3

44.

ผูบริหารเคารพสิทธิของผูอื่นเสมอ

3 3 3

3

3 3

45.

ผูบริหารรูสึกไมสบายใจที่ตองชวยเหลือคนผิด

3 3 3

3

3 3

46.

แมวาผูใตบังคับบัญชาทําผิด ผูบริหารยังคงยึดหลักความถูกตองเสมอ

3 3 3

3

3 3

47.

ผูบริหารไมอยูฝายเดียวกับองคกรของตน หากองคกรทําผิดตอสังคม

3 3 3

3

3 3

48.

ผูบริหาร คิดวาความยุติธรรมทําใหสังคมสงบสุข

3 3 3

3

3 3

49.

ผูบริหารคอยเตือนผูใตบังคับบัญชา ใหมีความยุติธรรมตอคนรอบขาง

3 3 3

3

3 3

50.

ผูบริหารตัดสินทุกเรื่องอยางดวยความยุติธรรมเสมอ

3 3 3

3

3 3

51.

ผูบริหารไมใชอํานาจเหนือผูอื่น หากไมจําเปน

3 3 3

3

3 3
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33.

ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

3 3 3

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

3 3

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลตัดสินทุกอยางดวยความเปนธรรม

53.

ผูบริหาร อดทน อดหลับอดนอน เพื่อใหงานสําเร็จ

3

3

3

3

3 3

54.

ผูบริหาร ทํางานโดยไมงอมืองอเทา

3

3

3

3

3 3

55.

ผูบริหารคิดวาอุปสรรคคือความทาทายที่ตองกาวขามไปใหได

3

3

3

3

3 3

56.

ผูบริหารตั้งใจที่จะขยันใหมากกวาที่ผานมา

3 3 3

3

3

3

3 3

57.

ผูบริหารไมยอทอตออุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต

3 3 3

3

3

3

3 3

58.

ผูบริหารคิดวาสังคมจะเจริญกาวหนาได ถาทุกคนขยันมากขึ้น

3 3 3

3

3

3

3 3

59.

หากมีเวลาวาง ผูบริหารจะทํางานพิเศษเพิ่มเสมอ

3 3 3

3

3

3

3 3

60.

ผูบริหารอาสาทํางานเมื่อมีเวลาวางเสมอ

3 3 3

3

3

3

3 3

61.

ผูบริหารมอบหมายใหคนในองคกรทํางานลวงเวลามากขึน้

3 3 3

3

3

3

3 3

62.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาในการทํางานตอวันเพิ่มขึ้น

3 3 3

3

3

3

3 3

63.

ผูบริหารใชเวลาวางในแตละวันใหเกิดประโยชนสูงสุดเสมอ

3

3

3

3

3 3

64.

ผูบริหาร คอยเตือนใหคนในครอบครัว ตั้งใจทํางาน ไมหวังรอแตโชคลาภ

3

3

3

3

3 3

65.

ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส

3

3

3

3 3 3

3

3

66.

ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝาฝนกฏระเบียบ

3

3

3

3 3 3

3

3

67.

ผูบริหารชวยรักษา และไมทําลายสาธารณสมบัติ

3

3 3 3

3

3

68.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลสงเสริมใหทุกคนเคารพ และปฏิบัติตามกฏหมาย

3

3 3 3

3

3

69.

ผูบริหารปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ และไมใชอภิสิทธิเสมอ

3

3 3 3

3

3

70.

ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา และคนรอบขางปฏิบัติตามกฏหมาย

3

3 3 3

3

3
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52.

ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ผูบริหาร ไมทิ้งขยะในที่ไมควรทิ้ง

3

3 3 3

3

3

72.

ผูบริหารไมทําลายสิ่งแวดลอม

3

3 3 3

3

3

73.

ผูบริหารไมแซงคิวขณะรอทํากิจกรรมอยางได?อยางหนึ่ง

3

3 3 3

3

3

74.

ผูบริหารไมแกปญหาดวยความรุนแรงที่ขัดตอกฏหมายบานเมือง

3

3 3 3

3

3

75.

ผูบริหารเตือนผูใตบังคับบัญชาในองคกรไมใหทําสิ่งที่ขัดกับกฏหมาย

3

3 3 3

3

3

76.

ผูบริหารขับขี่ยานพาหนะเปนไปตามกฎจราจรอยางสม่ําเสมอ

3

3 3 3

3

3

77.

ผูบริหารไมเดินลัดสนามที่ติดปายหามเดินลัดสนาม

3

3 3 3

3

3

78.

ผูบริหารเห็นดวยกับการที่รัฐบาลออกกฎหมายใหคนอยูภายใตกติกา เพื่อใหสังคมสงบสุข

3

3 3 3

3

3

79.

ผูบริหารทํางานดวยความอดทน ไมยอ ทอตออุปสรรค

3 3

3

80.

ผูบริหารควบคุมอารมณได เมื่อมีสิ่งทีไ่ มเปนไปตามคาดหวัง

3 3

3

81.

ผูบริหารหยุดกิจกรรมทุกอยางเมื่อรูสึกทอ หรือเหนื่อยหนาย

3 3

3

82.

ผุบริหารรูสึกรําคาญ และหงุดหงิดเมื่อตองรวมงานกับคนที่ตนไมชอบ

3 3

3

83.

ผูบริหารไมโกรธเมื่อถูกตําหนิ หรือถูกวิจารณดวยถอยคําที่รุนแรง

3 3

3

84.

แมจะเปนงานหนักมากผูบริหารยังคงทํางานนั้น

3 3

3

85.

แมถูกผูรวมงานพูดจาถากถางผูบริหารไมโตตอบ

3 3

3

86.

ผุบริหารคอยเตือนคนรอบขางไมใหทอแทตออุปสรรค

3 3

3

87.

แมวาผูบริหารจะถูกกลั่นแกลง แตก็ยังคงอยูนิ่ง

3 3

3

88.

ผูบริหารพยายามเตือนคนรอบขางใหอดกลั้น ไมเสพสิ่งเสพติด

3 3

3

89.

ผูบริหารยังคงทํางานนั้น แมวาจะเปนงานที่ยากมาก

3 3

3
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71.

15

ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดองคประกอบยอยคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา
90.

ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหอดทนตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย

91.

แมวาผูบริหารจะมีปญหาหนัก ก็สามารถผานพนไปได

92.

ผูบริหารแสวงหาความรู ประสบการณ และนํามาพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย

93.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 3

10

11

12

13

14

15

3
3

3

3

3 3

3

3

3

3

3 3

ผูบริหารมุงมั่นตองานทุกอยางที่ไดรับมอบหมาย

3

3

3

3

3 3

94.

ผูบริหารทุมเททํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่

3

3

3

3

3 3

95.

ผูบริหารไมเกี่ยงงานพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ

3

3

3

3

3 3

96.

ผูบริหาร รูสึกเหนื่อย จะหยุดงานทันที แมวางานจะเสร็จไมทันกําหนด

3

3

3

3 3

97.

ผูบริหารมีความพึงพอใจตอหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

3

98.

ผูบริหารมีความเต็มใจจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง

3

99.

ผูบริหารเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองาน

3

100.

ผูบริหารรวมมือปฏิบัติงานกับกลุมดวยความเต็มใจ

3

101.

ผูบริหารใชเงินอยางมัธยัสถ

3

3

3

102.

ผูบริหาร ปดน้ําปดไฟทุกครั้ง เมื่อหมดกิจกรรมนั้น ๆ

3

3

3

103.

ผูบริหารดูแลรักษาทรัพยสินของตนเอง ใหคงอยูและสามารถใชงานไดดี

3

3

3

104.

ผูบริหาร นําวัสดุสิ่งเหลือใชดัดแปลงใหเกิดประโยชนในการใชสอย

3

3

3
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2.2 การวิเคราะหองคประกอบคุณธรรม
จากแบบสอบถาม ผูวิจัย นําขอมูลที่ไดมา วัดตามวิธี ของ ไกเซอร-เมเยอร-ออลคิน
(Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) หาความเหมาะสมเพียงพอของ
ขอมูล ใชวิธีการการทดสอบของแบรทเร็ทท (Bartlett’s Test of Sphericity) ตรวจสอบคาสถิติไคสแคว (Chi-Square) ดูระดับนัยสําคัญทางสถิติ และแสดงแมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ
ตรวจสอบขอมูลที่ไดสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได โดยกําหนดขอตกลงเบื้องตนดวย
คาไอเกน (Eigen value) ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) เลือกคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
Loading) ที่มากกวา .50 (Comrey and Lee 1992) การสกัดองคประกอบ (Factor Extraction)
วิเคราะหภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) และหมุนแกนองคประกอบ แวริแมกซ ดวย
มาตรฐานไกเซอร(Varimax with Kaiser Normalization) จัดกลุมองคประกอบ วิเคราะห
องคประกอบ โดยวิธวี ิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงคา KMO (Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.954
35673.58
5356
.000

จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบคา KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of
Sampling Adequacy : KMO) เทากับ 0.954 มีคาสูง แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมเพียงพอของ
และตัวแปรตาง ๆ สามารถนํามาใชวิเคราะหองคประกอบไดในระดับดีมาก และจากการทดสอบตาม
วิธีของ แบรทเร็ทท (Bartlett’s Test of Sphericity) ยังพบวาคา ไค-สแคว (Chi-Square) มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ระดับนอยกวา 0.05 (Sig < 0.05) แสดงวาแมทริกซสหสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ
มีความสัมพันธกัน สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหองคประกอบตอไปได การวิเคราะหองคประกอบ
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโดยกําหนดขอตกลงเบื้องตน ของคาไอเกน (Eigen value) ที่
มากกวา 1.00 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) เลือกองคประกอบยอยตั้งแต 3 องคประกอบขึ้นไป และ
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) มากกวา .50 โดยใชมาตรฐานของคอมเลยและลี (Comrey
and Lee 1992) ในการสกัดองคประกอบ (Factor Extraction)ออก วิเคราะหภาวะนาจะเปนสูงสุด
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(Maximum Likelihood) และการหมุนแกนองคประกอบดวยมาตรฐานแวริแมกซของไกเซอร (Varimax
with Kaiser Normalization) พบวาองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สามารถจัดเปน
กลุมองคประกอบได จํานวน ทั้งสิ้น 14 องคประกอบ ตามรายละเอียดตารางที่ 8
ตารางที่ 8 องคประกอบ ความแปรปรวนสะสมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
องคประกอบ
(Factor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาไอเกน
(Eigenvalue)
33.152
3.753
3.063
2.439
2.262
2.180
1.981
1.952
1.749
1.623
1.582
1.483
1.402
1.317

ความแปรปรวนรอยละ
(% of Variance)
6.447
6.136
5.449
5.062
4.736
3.556
3.495
3.347
3.116
3.016
2.827
2.797
2.772
2.670

ความแปรปรวนสะสม
รอยละ (Cumulative % variance)
6.447
12.584
18.033
23.095
27.830
31.386
34.882
38.229
41.345
44.361
47.188
49.985
52.758
55.428

จากตารางที่ 8 พบวา คาไอเกน (Eigen value) มากกวา 1.00 ตามวิธีของไกเซอร
(Kaiser) และการเลือกองคในแตละองคประกอบที่ตอ งมีองคประกอบยอยบรรยายองคประกอบนัน้ ๆ
ตั้งแต 3 องคประกอบขึ้นไป คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) มากกวา .50 ตามวิธีของ
คอมเรย และลี (Comrey and Lee, 1992) และอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ
รอยละ 55.43 มีจํานวน 14 องคประกอบ ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวแปรตน
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

องคประกอบ
Factor X1
Factor X2
Factor X3
Factor X4
Factor X5
Factor X6
Factor X7

จํานวนตัว
องคประกอบยอย
9
8
8
7
6
4
4

X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14

Factor X8
Factor X9
Factor X10
Factor X11
Factor X12
Factor X13
Factor X14

4
3
4
4
4
3
4

จากตารางที่ 9 พบวา องคประกอบที่ 1 (Factor 1) มีองคประกอบยอย 9 องคประกอบ
องคประกอบที่ 2 (Factor 2) มีจํานวนองคประกอบยอย 8 องคประกอบ องคประกอบที่ 3 (Factor 3)
มีองคประกอบยอย 8 องคประกอบ องคประกอบที่ 4 (Factor 4) มีองคประกอบยอย 7 องคประกอบ
องคประกอบที่ 5 (Factor 5) มีองคประกอบยอย 6 องคประกอบ องคประกอบที่ 7 (Factor 7) มี
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ องคประกอบที่ 8 (Factor 8) มีองคประกอบยอย 4 องคประกอบ
องคประกอบที่ 9 (Factor 9) มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ องคประกอบที่ 10 (Factor 10) มี
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ องคประกอบที่ 11 (Factor11) มีองคประกอบยอย 4 องคประกอบ
ตัวแปร องคประกอบที่ 12 (Factor 12) มีองคประกอบยอย 4 องคประกอบ องคประกอบที่ 13
(Factor 13) มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ และองคประกอบที่ 14 (Factor14) มีองคประกอบ
ยอย 4 องคประกอบ รวมทั้งหมด 14 องคประกอบใหญ 72 องคประกอบยอย
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2.3 วิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา
ในการวิเคราะหนําหนักองคประกอบ ใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และการตั้งชื่อองคประกอบ โดย
นําองคประกอบยอยตามรายละเอียด มาสรุปตั้งชื่อองคประกอบใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
และคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียดระดับพฤติกรรมปจจัยคุณธรรม
ของผู ดังมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 องคประกอบที่ 1 (Factor X1) แสดง คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของปจจัยคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวม
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1. ผูบริหารบอกคนรอบขางใหชวย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (a35)
2. ผูบริหารปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอ
องคกร(a32)
3. ผูบริหารยอมนอนดึกเพื่อทํางานสง
ใหทันตามกําหนด(a34)
4. ผูบริหาร คอยเตือนคนรอบขางให
ชวยกันรับผิดชอบตอสังคม(a36)
5. ผูบริหาร สนับสนุนคนในองคกรให
รับผิดชอบตอสิ่งที่รับมอบหมาย
เสมอ(a37)
6. ผูบริหารดูแลเอาใจใสสมาชิกใน
องคกร เมื่อเจ็บปวย(a33)
7. ผูบริหารทํางานในสวนที่ดีรบั
มอบหมายอยางดีที่สุด(a31)

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลขคณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.643

4.53

0.60

มากที่สุด

0.628

4.60

0.60

มากที่สุด

0.626

4.50

0.63

มากที่สุด

0.620

4.54

0.60

มากที่สุด

0.608

4.58

0.60

มากที่สุด

0.586

4.50

0.63

มากที่สุด

0.579

4.61

0.58

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

8. ผูบริหารรวมมือในการทํางานของ
ชุมชนอยางเต็มที่(a30)
9. ผูบริหารเขาประชุมทุกครั้งที่มีการ
ประชุม(a29)
รวม

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลขคณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.555

4.58

0.61

มากที่สุด

0.509

4.61

0.55

มากที่สุด

4.56

0.45

มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบที่ 1 (Factor X1) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบเมื่อเรียงจากนอยไปหามาก จะอยูระหวาง
0.509-0.643 ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบทั้งหมด 9 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะ
องคประกอบแลวผูวิจยั เห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบที่ 1 นี้วา “ความรับผิดชอบ (responsibility)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.56, SD = 0.45) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารเขาประชุมทุกครั้งที่มี
การประชุม ( x = 4.61, SD = 0.55) ,ผูบริหารทํางานในสวนที่ดีรับมอบหมายอยางดีที่สุด ( x = 4.61,
SD = 0.58), ผูบริหารปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอองคกร( x = 4.60, SD = 0.60), ผูบริหาร คอยเตือน
คนรอบขางใหชวยกันรับผิดชอบตอสังคม( x = 4.58, SD = 0.60), ผูบริหารรวมมือในการทํางานของ
ชุมชนอยางเต็มที่( x = 4.58, SD = 0.61) ผูบริหาร คอยเตือนคนรอบขางใหชวยกันรับผิดชอบตอ
สังคม( x = 4.54, SD = 0.60) ผูบริหารบอกคนรอบขางใหชว ยอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ( x = 4.53,
SD = 0.60) และเทากันสองดานคือผูบริหารยอมนอนดึกเพื่อทํางานสงใหทันตามกําหนด และ
ผูบริหารดูแลเอาใจใสสมาชิกในองคกร เมือ่ เจ็บปวย ( x = 4.50, SD = 0.63) ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 2 (Factor X2) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1. ผูบริหารไมเดินลัดสนามที่ตดิ ปายหาม
เดินลัดสนาม(a77)
2. ผูบริหารไมทําลายสิ่งแวดลอม(a72)
3. ผูบริหารไมแซงคิวขณะรอทํากิจกรรม
อยางได ? อยางหนึ่ง(a73)
4. ผูบริหารขับขี่ยานพาหนะเปนไปตาม
กฎจราจรอยางสม่ําเสมอ(a76)
5. ผูบริหารเตือนผูใตบังคับบัญชาใน
องคกรไมใหทาํ สิ่งที่ขัดกับกฏหมาย
(a75)
6. ผูบริหาร ไมทิ้งขยะในที่ไมควรทิ้ง
(a71)
7. ผูบริหารไมแกปญหาดวยความรุนแรง
ที่ขัดตอกฏหมายบานเมือง(a74)
8. ผูบริหารเห็นดวยกับการที่รัฐบาลออก
กฎหมายใหคนอยูภายใตกติกา เพื่อให
สังคมสงบสุข(a78)
รวม

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.702

4.63

0.61

มากที่สุด

0.696
0.687

4.66
4.62

0.58
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด

0.651

4.65

0.56

มากที่สุด

0.640

4.57

0.58

มากที่สุด

0.635

4.63

0.62

มากที่สุด

0.616

4.55

0.67

มากที่สุด

0.554

4.63

0.61

มากที่สุด

4.62

0.47

มากที่สุด
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จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบที่ 2 (Factor X2) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.554-0.702 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 8 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะขององคประกอบยอยแลวแลว ผูวิจัย
เห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบที่ 2 นี้วา “ความมีวินัย (discipline)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.62, SD = 0.47) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารไมทําลายสิ่งแวดลอม
( x = 4.66, SD = 0.58) ผูบริหารขับขี่ยานพาหนะเปนไปตามกฎจราจรอยางสม่ําเสมอ( x = 4.65,
SD = 0.56) เทากันสองดาน คือผูบริหารไมเดินลัดสนามที่ติดปายหามเดินลัดสนาม และ ผูบริหาร
เห็นดวยกับการที่รัฐบาลออกกฎหมายใหคนอยูภายใตกติกา เพื่อใหสังคมสงบสุข ( x = 4.63,
SD = 0.61) ผูบริหาร ไมทิ้งขยะในที่ไมควรทิ้ง( x = 4.63, SD = 0.62) ผูบริหารไมแซงคิวขณะ
รอทํากิจกรรมอยางได?อยางหนึ่ง ( x = 4.62, SD = 0.60) ผูบริหารเตือนผูใตบังคับบัญชาในองคกร
ไมใหทําสิ่งที่ขัดกับกฏหมาย( x = 4.57, SD = 0.58) และ ผูบริหารไมแกปญหาดวยความรุนแรงที่
ขัดตอกฏหมายบานเมือง( x = 4.55, SD = 0.67) ตามลําดับ

ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 3 (Factor X3) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1. ผูบริหารโตแยงเมื่อมีการใชอํานาจ
หนาที่ไมถูกตองเปนธรรม(a40)
2. ผูบริหารทํางานโดยไมเลือกที่รักมักที่
ชัง(a43)
3. ผูบริหาร ไมเขาขางคนผิด แมจะเปน
คนใกลชิด(a41)
4. ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางให
เคารพสิทธิ์ของผูอื่นเสมอ(a42)

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.641

4.39

0.69

มาก

0.634

4.53

0.62

มากที่สุด

0.619

4.50

0.62

มากที่สุด

0.594

4.51

0.62

มากที่สุด
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ตารางที่ 12 (ตอ)

ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

5. ผูบริหารฟงความรอบดาน เคารพ
ความคิดเห็นของผูอื่น(a39)
6. ผูบริหารเคารพสิทธิของผูอื่นเสมอ
(a44)
7. ผูบริหารไมอยูฝ ายเดียวกับองคกรของ
ตน หากองคกรทําผิดตอสังคม(a47)
8. ผูบริหารใหความเสมอภาคเทาเทียม
กันแกทุกคน(a38)
รวม

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.584

4.48

0.63

มาก

0.579

4.56

0.61

มากที่สุด

0.511

4.48

0.70

มาก

0.504

4.46

0.61

มาก

4.49

0.47

มาก

จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 3 (Factor X3) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.504-0.641 องคประกอบนี้
ประกอบดวยองคประกอบยอย 8 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอย ผูวิจัย
เห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบที่ 3 นี้วา “ความยุติธรรม (fairness)”
พิจารณาระดับพฤติก รรมของผู บริ หารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูใ นระระดับ มาก ( x = 4.49, SD = 0.47) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารเคารพสิทธิของผูอื่นเสมอ
( x = 4.56, SD = 0.61) ผูบริหารทํางานโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง ( x = 4.53, SD = 0.62), ผูบริหาร
คอยเตือนคนรอบขางใหเคารพสิทธิ์ของผูอื่นเสมอ( x = 4.51, SD = 0.62) ผูบริหาร ไมเขาขางคนผิด
แมจะเปนคนใกลชิด ( x = 4.50, SD = 0.62) ผูบริหารฟงความรอบดาน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น
( x = 4.48, SD = 0.63) ผูบริหารไมอยูฝายเดียวกับองคกรของตน หากองคกรทําผิดตอสังคม
( x = 4.48, SD = 0.70) ผูบริหารใหความเสมอภาคเทาเทียมกันแกทุกคน( x = 4.46, SD = 0.61) และ
ผูบริหารโตแยงเมื่อมีการใชอํานาจหนาที่ไมถูกตองเปนธรรม( x = 4.39, SD = 0.69) ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 4 (Factor X4) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหาร โกหกหรือปกปด
ขอเท็จจริงเพื่อความอยูรอดของ
ตนเอง(a4)
ผูบริหารขาดความรอบคอบในการ
ทํางาน(a14)
ผูบริหาร ใหสินบนบางเล็กนอย
ชวยใหงานสําเร็จลุลวง(a3)
ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผล
ในการตัดสินใจ(a15)
ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรอง
ใหถวนถี่(a13)
ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ
เมื่อมีโอกาส(65)
ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝา
ฝนกฏระเบียบ(a66)
รวม

2.
3.
4.
5.
6.
7.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.773

1.64

1.07

นอย

0.713

1.63

0.97

นอย

0.696

1.68

1.02

นอย

0.681

1.91

1.07

นอย

0.630

1.73

1.09

นอย

0.524

1.69

1.09

นอย

0.507

1.69

1.09

นอย

1.98

1.06

นอย

จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 4 (Factor X4) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.507-0.773 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 7 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวจิ ัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองคประกอบที่ 4 นี้วา “ความซื่อสัตยสุจริต (honesty)”
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พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ นอย ( x = 1.98, SD = 1.06)เมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผล
ในการตัดสินใจ( x = 1.91, SD = 1.07) ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรองใหถวนถี่ ( x = 1.73,
SD = 1.09) และเทากันสองดานคือ ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส และ
ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝาฝนกฏระเบียบ( x = 1.69, SD = 1.09) ผูบริหาร ใหสินบน
บางเล็กนอย ชวยใหงานสําเร็จลุลวง( x = 1.68, SD = 1.02) ผูบริหาร โกหกหรือปกปดขอเท็จจริง
เพื่อความอยูรอดของตนเอง ( x = 1.64, SD = 1.07 ) และ มีคานอยที่สุด คือ ผูบริหารขาดความ รอบคอบ
ในการทํางาน( x = 1.63, SD = 0.97) ตามลําดับ
ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 5 (Factor X5) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารสามารถหาทางแกไขให
องคกรไดเมื่อเกิดปญหาขึ้น(a23)
ผูบริหารคอยเตือนคนในองคกรไมให
ใชอารมณในการตัดสินปญหา(a24)
ผูบริหาร สามารถควบคุมสติได แม
เกิดเหตุการณรายแรงขึ้น (a22)
ผูบริหารสามารถแกปญหาทีเ่ กิดขึ้น
เฉพาะหนาไดดีเสมอ(a21)
ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
อยางถูกตองครบถวน(a25)
ผูบริหารไตรตรองใหรอบคอบกอน
การตัดสินใจทุกครั้ง(a20)
รวม

2.
3.
4.
5.
6.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.748

4.50

0.61

มากที่สุด

0.724

4.47

0.64

มาก

0.719

4.49

0.63

มาก

0.707

4.54

0.61

มากที่สุด

0.688

4.48

0.63

มาก

0.544

4.52

0.64

มากที่สุด

4.50

0.52

มากที่สุด
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จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 5 (Factor X5) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.544-0.748 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 6 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวิจัยเห็นสมควร
ตั้งชื่อองคประกอบที่ 5 นี้วา “ความมีสติสมั ปชัญญะ (consciousness)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.50, SD = 0.52) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารสามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดดีเสมอ( x = 4.54, SD = 0.61) ผูบริหารไตรตรองใหรอบคอบกอนการตัดสินใจ
ทุกครั้ง ( x = 4.52, SD = 0.64) ผูบริหารสามารถหาทางแกไขใหองคกรไดเมื่อเกิดปญหาขึน้ ( x = 4.50,
SD = 0.61) ผูบริหาร สามารถควบคุมสติได แมเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น ( x = 4.49, SD = 0.63)
ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตองครบถวน( x = 4.48, SD = 0.63) และคานอยที่สุด คือ
ผูบริหารคอยเตือนคนในองคกร ไมใหใชอารมณในการตัดสินปญหา( x = 4.47, SD = 0.64) ตามลําดับ
ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 6 (Factor X6) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
น้ําหนัก คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
ขอ องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
องค
เลข
เบี่ยงเบน พฤติกรร
สถานศึกษา
ประกอบ คณิต มาตรฐาน
ม
(x)
SD
1. ผูบริหารมอบหมายใหคนในองคกร
0.821
4.15
0.85
มาก
ทํางานลวงเวลามากขึ้น(a61)
2. ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลมีนโยบาย
0.811
4.11
0.86
มาก
ขยายเวลาในการทํางานตอวันเพิ่มขึ้น
(a62)
3. ผูบริหารอาสาทํางานเมื่อมีเวลาวาง
0.652
4.37
0.68
มาก
เสมอ(a60)
4. หากมีเวลาวาง ผูบริหารจะทํางาน
0.566
4.32
0.81
มาก
พิเศษเพิ่มเสมอ(a59)
รวม
4.24
0.66
มาก
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จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 6 (Factor X6) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.570-0.730 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวิจัยเห็นสมควร
ตั้งชื่อองคประกอบที่ 6 นี้วา “การคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด (maximize social utility)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูใ นระระดับ มาก ( x = 4.24, SD = 0.66) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ผูบริหารมอบหมายใหคนในองคกร
ทํางานลวงเวลามากขึ้น( x = 4.51, SD = 0.85) ผูบริหารอาสาทํางานเมื่อมีเวลาวางเสมอ( x = 4.37,
SD = 0.68) หากมีเวลาวาง ผูบริหารจะทํางานพิเศษเพิม่ เสมอ ( x = 4.32, SD = 0.81) และคานอย
ที่สุด คือ ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาในการทํางานตอวันเพิ่มขึ้น ( x =4.11,
SD = 0.86) ตามลําดับ

ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 7 (Factor X7) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
น้ําหนัก คาเฉลี่ย
สวน
ระดับ
ขอ องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
องค
เลข
เบี่ยงเบน พฤติกรร
สถานศึกษา
ประกอบ คณิต มาตรฐาน
ม
(x)
SD
1. ผูบริหาร นําวัสดุสิ่งเหลือใชดัดแปลง
0.774
4.43
0.67
มาก
ใหเกิดประโยชนในการใชสอย(a104)
0.749
4.50
0.62
มากที่สุด
2. ผูบริหารดูแลรักษาทรัพยสินของ
ตนเอง ใหคงอยูและสามารถใชงานได
ดี(a103)
3. ผูบริหาร ปดน้าํ ปดไฟทุกครัง้ เมื่อหมด 0.700
4.50
0.61
มากที่สุด
กิจกรรมนั้น ๆ(a102)
4. บริหารใชเงินอยางมัธยัสถ(a101)
รวม

0.618

4.43

0.63

มาก

4.47

0.54

มาก

138
จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 7 (Factor X7) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.618-0.774 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวจิ ัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองคประกอบที่ 7 นี้วา “ความประหยัด (saving)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูใ นระระดับ มาก ( x = 4.47, SD = 0.54) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคาดังนี้ ผูบริหาร ปดน้ําปดไฟทุกครั้ง เมื่อ
หมดกิจกรรมนั้น ๆ ( x = 4.50, SD = 0.61) ผูบริหารดูแลรักษาทรัพยสินของตนเอง ใหคงอยูและ
สามารถใชงานไดดี ( x = 4.50, SD = 0.62) บริหารใชเงินอยางมัธยัสถ( x = 4.43, SD = 0.63) และคา
นอยที่สุด คือผูบริหาร นําวัสดุสิ่งเหลือใชดัดแปลงใหเกิดประโยชนในการใชสอย ( x = 4.43,
SD = 0.67) ตามลําดับ

ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 8 (Factor X8) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารทุมเททํางานที่ไดรับมอบ
หมายอยางเต็มที่(a94)
ผูบริหารมุงมั่นตองานทุกอยางที่
ไดรับมอบหมาย(a93)
ผูบริหารไมเกีย่ งงานพยายามทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ(a95)
ผูบริหารแสวงหาความรู
ประสบการณ และนํามาพัฒนางาน
ที่ไดรับมอบหมาย
รวม

2.
3.
4.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.715

4.57

0.59

มากที่สุด

0.715

4.58

0.58

มากที่สุด

0.611

4.54

0.67

มากที่สุด

0.611

4.62

0.56

มากที่สุด

4.58

0.52

มากที่สุด
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จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 8 (Factor X8) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.611-0.715 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวิจัยเห็นสมควร
ตั้งชื่อองคประกอบที่ 8 นี้วา “การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (result orientation)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.58, SD = 0.52) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ผูบริหารแสวงหาความรู
ประสบการณ และนํามาพัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.62, SD = 0.56) ผูบริหารมุงมั่นตอ
งานทุกอยางที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.58, SD = 0.58) ผูบริหารทุมเททํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มที่ ( x = 4.57, SD = 0.59) และคานอยทีส่ ุด คือ ผูบริหารไมเกี่ยงงานพยายามทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ( x = 4.54, SD = 0.67) ตามลําดับ
ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 9 (Factor X9) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

1. แมถูกผูรวมงานพูดจาถากถาง
ผูบริหารไมโตตอบ(a85)

0.727

4.16

0.74

มาก

2. ผูบริหารไมโกรธเมื่อถูกตําหนิ หรือ
ถูกวิจารณดวยถอยคําที่รุนแรง(a83)

0.706

4.18

0.85

มาก

3. แมวาผูบริหารจะถูกกลั่นแกลง แตก็
ยังคงอยูนิ่ง(a87)

0.563

4.18

0.73

มาก

4.17

0.65

มาก

ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

รวม
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จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 9 (Factor X9) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.563-0.727 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 3 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวจิ ัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองคประกอบที่ 9 นี้วา “การมีวุฒิภาวะทางอารมณ (emotional quotient)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูใ นระระดับ มาก ( x = 4.17, SD = 0.65) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ แมวาผูบริหารจะถูกกลั่นแกลง แตก็
ยังคงอยูนิ่ง ( x = 4.18, SD = 0.73) ผูบริหารไมโกรธเมื่อถูกตําหนิ หรือถูกวิจารณดว ยถอยคําที่
รุนแรง ( x = 4.18, SD = 0.85) และคานอยที่สุด คือ แมถูกผูรวมงานพูดจาถากถางผูบริหาร
ไมโตตอบ ( x = 4.16, SD = 0.74) ตามลําดับ

ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 10 (Factor X10) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลีย่ เลขคณิต สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารไมชวยเหลืผูใตบังคับบัญชา/
คนในครอบครัวที่ขโมยของจาก
รานคา(a9)
ผูบริหารไมทําอะไรที่ทําใหเกิดความ
เสียหายตอองคกร(a8)
ผูบริหารคิดวาองคกร และสังคมจะ
สงบสุขได ถาทุกคนมีความชื่อสัตย
สุจริต(a12)
ผูบริหารคอยตักเตือนผูใตบังคับบัญชา
ไมใหคดโกงคนอื่นเสมอ(a10)

2.
3.

4.

รวม

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.88

ระดับ
พฤติกรรม

0.683

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)
4.37

0.609

4.61

0.61

มากที่สุด

0.596

4.62

0.63

มากที่สุด

0.577

4.52

0.67

มากที่สุด

4.53

0.53

มากที่สุด

มาก
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จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 10 (Factor X10) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.577-0.683 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวจิ ัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองคประกอบที่ 10 นี้วา “การไมเลือกปฏิบตั ิ (nondiscrimination)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.53, SD = 0.53) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ผูบริหารคิดวาองคกร และ
สังคมจะสงบสุขได ถาทุกคนมีความชื่อสัตยสุจริต ( x = 4.62, SD = 0.63) ผูบริหารไมทําอะไรที่
ทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร ( x = 4.61, SD = 0.61) ผูบริหารคอยตักเตือนผูใตบังคับบัญชา
ไมใหคดโกงคนอื่นเสมอ ( x = 4.52, SD = 0.67) และคานอยที่สุด คือ ผูบริหารไมชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชา/คนในครอบครัวที่ขโมยของจากรานคา ( x = 4.37, SD = 0.88) ตามลําดับ

ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 11 (Factor X11) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารพยายามเตือนคนรอบขาง
ใหอดกลั้น ไมเสพสิ่งเสพติด(a88)
ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางให
อดทนตอสิ่งยัว่ ยุทั้งหลาย(a90)
ผูบริหารยังคงทํางานนั้น แมวาจะ
เปนงานทีย่ ากมาก(a89)
ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขาง
ไมใหทอแทตอ อุปสรรค(a86)
รวม

2.
3.
4.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.659

4.48

0.63

มาก

0.599

4.47

0.59

มาก

0.542

4.49

0.60

มาก

0.511

4.39

0.64

มาก

4.46

0.52

มาก
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จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 11 (Factor X11) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.511-0.659 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวิจัยเห็นสมควร
ตั้งชื่อองคประกอบที่ 11 นี้วา “ความอดกลั้น (suppress)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูใ นระระดับ มาก ( x = 4.46, SD = 0.52) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ผูบริหารยังคงทํางานนั้น แมวาจะเปน
งานทีย่ ากมาก ( x = 4.49, SD = 0.60) ผูบริหารพยายามเตือนคนรอบขางใหอดกลั้น ไมเสพสิ่งเสพติด
( x = 4.48, SD = 0.63) ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหอดทนตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย( x = 4.47,
SD = 0.59) และคานอยทีส่ ุด คือผุบริหารคอยเตือนคนรอบขางไมใหทอแทตออุปสรรค ( x = 4.39,
SD = 0.64) ตามลําดับ

ตารางที่ 21 องคประกอบที่ 12 (Factor X12) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลสงเสริม
ใหทุกคนเคารพ และปฏิบัตติ าม
กฏหมาย(a68)
ผูบริหารปฏิบัติตามสิทธิหนาที่
และไมใชอภิสิทธิเสมอ(a69)
ผูบริหารชวยรักษา และไมทาํ ลาย
สาธารณสมบัติ(a67)
ผูบริหารสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชา และคนรอบขาง
ปฏิบัติตามกฏหมาย(a70)
รวม

2.
3.
4.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.682

4.49

0.61

มาก

0.670

4.53

0.59

มากที่สุด

0.598

4.56

0.75

มากที่สุด

0.539

4.51

0.60

มากที่สุด

4.52

0.50

มากที่สุด
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จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบที่ 12 (Factor X12) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.539-0.682 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบยอยแลว ผูวจิ ัยเห็นสมควรตั้ง
ชื่อองคประกอบที่ 12 นี้วา “ความเปนผูมจี ิตสาธารณะ (public mind)
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.52, SD = 0.50) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ผูบริหารชวยรักษา และ
ไมทําลายสาธารณสมบัติ ( x = 4.56, SD = 0.75) ผูบริหารปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ และไมใชอภิสิทธิ
เสมอไมเสพสิ่งเสพติด ( x = 4.53, SD = 0.59) ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา และคนรอบขาง
ปฏิบัติตามกฏหมาย ( x = 4.51, SD = 0.60) และคานอยทีส่ ุด คือผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลสงเสริม
ใหทุกคนเคารพ และปฏิบัตติ ามกฏหมาย ( x = 4.49, SD = 0.61) ตามลําดับ

ตารางที่ 22 องคประกอบที่ 13 (Factor 13) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)
ขอ

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

1.

ผูบริหารคิดวาสังคมจะ
เจริญกาวหนาได ถาทุกคนขยันมาก
ขึ้น(a58)
ผูบริหารตั้งใจที่จะขยันใหมากกวาที่
ผานมา(a56)
ผูบริหารไมยอทอตออุปสรรคที่ผาน
เขามาในชีวิต(a57)
รวม

2.
3.

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD

ระดับ
พฤติกรรม

0.612

4.57

0.55

มากที่สุด

0.574

4.49

0.58

มาก

0.574

4.52

0.56

มากที่สุด

4.53

0.47

มากที่สุด
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จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 13 (Factor X13) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.574-0.612 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 3 องคประกอบ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยแลว ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อ
องคประกอบที่ 13 นี้วา “ความขยันหมั่นเพียร (perseverance)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.53, SD = 0.47) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ ผูบริหารคิดวาสังคมจะ
เจริญกาวหนาได ถาทุกคนขยันมากขึน้ ( x = 4.57, SD = 0.55) ผูบริหารไมยอทอตออุปสรรคที่ผาน
เขามาในชีวิต ( x = 4.52, SD = 0.56) และคานอยที่สุด คือผูบริหารตั้งใจที่จะขยันใหมากกวาที่
ผานมา ( x = 4.49, SD = 0.58) ตามลําดับ

ตารางที่ 23 องคประกอบที่ 14 (Factor X14) คาน้ําหนักองคประกอบ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
(n=540)

1.

ผูบริหารมีความพึงพอใจตอหนาที่
หรืองานที่ไดรบั มอบหมาย(a97)

0.600

คาเฉลีย่
เลข
คณิต
(x)
4.59

2.

ผูบริหารเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองาน(a99)
ผูบริหารมีความเต็มใจจะปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง(a98)
ผูบริหารรวมมือปฏิบัติงานกับกลุมดวย
ความเต็มใจ(a100)
รวม

0.559

4.61

0.57

มากที่สุด

0.545

4.58

0.58

มากที่สุด

0.513

4.61

0.57

มากที่สุด

4.59

0.50

มากที่สุด

ขอ

3.
4.

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

น้ําหนัก
องค
ประกอบ

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.65

ระดับ
พฤติกรรม

มากที่สุด
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จากตารางที่ 23 พบวา องคประกอบที่ 14 (Factor X14) เปนไปตามเกณฑ คือ
คาไอเกนมากกวา 1.00 และคาน้ําหนักขององคประกอบอยูระหวาง 0.513-0.600 ประกอบดวย
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอย ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อ
องคประกอบที่ 14 นี้วา “ฉันทะ ความพอใจ (willingness)”
พิจารณาระดับพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รวม มีคาอยูในระระดับ มากที่สุด ( x = 4.59, SD = 0.50) และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอย เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย มีคา ดังนี้ มีคาเทากัน สององคประกอบ
คือผูบริหารเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองานและ ผูบริหารเลือกวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองาน ( x = 4.61, SD = 0.57) ผูบริหารมีความพึงพอใจตอ
หนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย ( x = 4.59, SD = 0.65) และคานอยที่สดุ คือ ผูบริหารมีความเต็มใจ
จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง ( x = 4.58, SD = 0.58) ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงคาสถิต ในภาพรวมองคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
(n=540)

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

คาเฉลี่ย

ความรับผิดชอบ(responsibility) X1
ความมีวนิ ัย (discipline) X2
ความยุติธรรม (fairness) X3
ความซื่อสัตยสุจริต (honesty) X4
ความมีสติสัมปชัญญะ
(consciousness) X5
คํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด
(maximize social utility) X6
ความประหยัด (saving) X7
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ( result
orientation) X8

4.560
4.620
4.489
1.980
4.499

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.45
0.47
0.47
1.060
0.66

4.238

0.54

มาก

4.466
4.576

0.52
0.65

มาก
มากที่สุด

x

ระดับ
การปฏิบตั ิ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
นอย
มากที่สุด
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ขอ
9
10
11
12
13
14

องคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา

คาเฉลี่ย

วุฒิภาวะทางอารมณ (emotional
quotient) X9
ไมเลือกปฏิบัต(ิ nondiscrimination) X 10
ความอดทน (tolerance) X 11
ความเปนผูมีจติ สาธารณะ (public
mind) X12
ความขยันหมัน่ เพียร(perseverance) X 13
ฉันทะ ความพอใจ (willingness) X14
รวม Xtot

4.169

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.53

4.530
4.457
4.523

0.52
0.50
0.47

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.528
4.595
4.479

0.50
0.50
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

x

ระดับ
การปฏิบตั ิ
มาก

จากตารางที่ 24 พบวาองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x = 4.479, SD= 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
ยกเวน ดานความซื่อสัตย ที่มีขอคําถามในองคประกอบยอยในลักษณะในดานลบ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดาน ความมีวินัย (discipline) X2 ( x = 4.620, SD= 0.47) ดานฉันทะ
ความพอใจ (willingness) X14 ( x = 4.595, SD=0.50) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ( result
orientation) X8 ( x = 4.576, SD= 0.52) ดานความรับผิดชอบ(responsibility) X1 ( x = 4.569,
SD= 0.45) ดานไมเลือกปฏิบัติ(nondiscrimination) X 10 ( x = 4.530, SD= 0.53) ดานความ
ขยันหมั่นเพียร(perseverance) X 13 ( x = 4.528, SD= 0.47) ดานความเปนผูมีจิตสาธารณะ
(public mind) X12 ( x = 4.523, SD= 0.54) ดานความมีสติสัมปชัญญะ (consciousness) X5 ( x = 4.499,
SD= 0.52) ดานความยุติธรรม (fairness) X3 ( x = 4.489, SD= 0.47) ดาน ความประหยัด (saving)
X7 ( x = 4.466, SD= 0.54) ดานความอดทน (tolerance) X 11 ( x = 4.457, SD= 0.52) ดานคํานึง
ผลประโยชนสวนรวมสูงสุด(maximize social utility) X6 ( x = 4.238, SD= 0.66) และวุฒภิ าวะทาง
อารมณ (emotional quotient) X9 ( x = 4.169, SD= 0.65) และลําดับนอยที่สุดดานความซื่อสัตย
สุจริต (honesty) X4 ( x = 1.980, SD= 1.060)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
การวิเคราะหองคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา วิเคราะหคาระดับ
การปฏิบัติตอสถานศึกษา ดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหคา
น้ําหนักองคประกอบ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แสดงคาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราหคาระดับ
การปฏิบัติตอสถานศึกษาของผูรับบริการ
3.2 การวิเคราะหคานําหนักองคประกอบ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
Confirmatory Factor Analysis (CFA)

3.1 แสดงค า ค า เฉลี่ ย เลขคณิต ( x ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) โดยแสดงคา ใน
ภาพรวม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 25 แสดงคาสถิตภาพรวมความภักดีของผูรับบริการ
(n=90)
ระดับ
การปฏิบตั ิ

คาเฉลี่ย

1

ความภักดีของผูรับบริการตอ
สถานศึกษา
ความสัมพันธ(relationship) Y1

4.381

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.66

2

ความชื่อเสียง (reputation) Y2

4.514

0.55

มากที่สุด

3

ความพึงพอใจ( satisfaction) Y3

4.363

0.45

มาก

4

ความรูสึก(felling) Y4

4.519

0.56

มากที่สุด

4.419

0.47

มาก

ขอ

รวม Ytot

x

มาก

จากตารางที่ 25 พบวา องคประกอบความภักดีของผูร ับบริการตอสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.419, SD= 0.47) เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายดานพบวา
องคประกอบ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอย คือ ดานความรูสึก (felling) 4 ( x = 4.519,
SD= 0.56) ดานชื่อเสียง (reputation) Y2 ( x = 4.514, SD= 0.55) ดานความสัมพันธ (relationship) Y1
( x = 4.381, SD= 0.66) และลําดับนอยที่สุด คือดาน ความพึงพอใจ(satisfaction) Y3 ( x = 4.363,
SD= 0.45) ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 แสดงคาสถิติองคประกอบความภักดีดานความสัมพันธ (relationship)
(n=90)
ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ดานความสัมพันธ ( relationship)

1. มีสวนรวมในจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาแหงนี้
2. แนะนํา สถานศึกษาแหงนีแ้ กบุคคลอื่น
3. สนใจดูแลในสวนที่เกีย่ วของกับสถานศึกษา
4. เมื่อตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาเดิม
5. เมื่อตองเลือกสถานศึกษายังคงเลือกสถานศึกษาเดิม
6. เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในสถานศึกษา เชน
สนับสนุน หรือออกราน
7. รูสึกตลอดเวลาวา เปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา
8. แมวาไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษาทานยังระลึก
ถึงประจํา
9. สถานศึกษาแหงนี้มีความเกี่ยวของกับอาชีพการงาน
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
x มาตรฐาน
SD
4.10
1.18

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ
มาก

4.50
4.38
4.46

0.99
0.99
0.70

มากที่สุด
มาก
มาก

4.47
4.12

0.69
1.09

มาก
มาก

4.40
4.50

0.96
0.69

มาก
มากที่สุด

4.50
4.38

0.91
0.66

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 26 พบวา องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x = 4.38, SD= 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ดังนี้ แมวาไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษาทานยังระลึกถึงประจํา ( x = 4.50, SD= 0.69)
สถานศึกษาแหงนี้มีความเกี่ยวของกับอาชีพการงาน( x = 4.50, SD= 0.91) , แนะนํา สถานศึกษาแหงนี้
แกบุคคลอื่น ( x = 4.50, SD= 0.99) เมื่อตองเลือกสถานศึกษายังคงเลือกสถานศึกษาเดิม ( x = 4.47,
SD= 0.69) เมื่อตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียนการสอนของสถานศึกษาเดิม ( x = 4.46, SD= 0.70)
รูสึกตลอดเวลาวา เปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา ( x = 4.46, SD= 0.70) สนใจดูแลในสวนที่
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ( x = 4.38, SD= 0.99) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในสถานศึกษา เชน
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สนับสนุน หรือออกราน ( x = 4.12, SD= 1.09) และคานอยที่สุดคือมีสวนรวมในจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาแหงนี้ ( x = 4.10, SD= 1.18) ตามลําดับ
ตารางที่ 27 แสดงคาสถิติองคประกอบความภักดีดานความชื่อเสียง (reputation)
(n=90)
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความภักดีของผูรับบริการตอองคการ
ดานชื่อเสียง (reputation)
ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา
เมื่อคิดถึงสถานศึกษาทานคิดถึงสถานศึกษา
แหงนี้กอน
สถานศึกษาเปนที่เชื่อถือและนาไววางใจ
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจและสังคม
สถานศึกษาใหความสําคัญตอความตองการของ
ผูรับบริการและชุมชน
สถานศึกษาปรับตัวใหสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน
รวม

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับปฏิบัติ
คาเฉลีย่
SD
x
4.50
0.65
มากทีส่ ุด
4.52
0.62
มากทีส่ ุด
4.55
4.49
4.53

0.61
0.66
0.63

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.49

0.64

มาก

4.51

0.55

มากที่สุด

จากตารางที่ 27 พบวา องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.419, SD= 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ สถานศึกษาเปนที่เชื่อถือและนาไววางใจ ( x = 4.55, SD= 0.61) สถานศึกษาใหความสําคัญตอ
ความตองการของผูรับบริการและชุมชน ( x = 4.53, SD= 0.63) เมื่อคิดถึงสถานศึกษาคิดถึง
สถานศึกษาแหงนี้กอน ( x = 4.52, SD= 0.62) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา ( x = 4.50, SD= 0.65)
สถานศึกษาปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน ( x = 4.49, SD= 0.64) และคานอยที่สุด คือ
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจและสังคม ( x = 4.49, SD= 0.66) ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 แสดงคาสถิติองคประกอบความภักดี ดานความพึงพอใจ (satisfaction) Y3
(n=90)
ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอองคการ
ดานความพึงพอใจ( satisfaction)

1. สถานศึกษาแหงนี้สรางโอกาสที่ดีใน
การศึกษาตอ
2. ประเมินผลลัพธเมื่อจบจากสถานศึกษานี้
เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
3. ความพอใจเกีย่ วกับการดําเนินการของ
สถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค
4. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาในลักษณะ
ทั่ว ๆ ไป
5. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
6. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุดมคติของตนเอง
7. ครู และบุคลากรทางดานการศึกษา มีเพียงพอ
สภาพโครงสราง สถานศึกษา ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน
8. หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับ
สภาพสังคม
9. การประเมินผลมีคุณภาพเชือ่ ถือได
10. เปนแหลงใหบริการทางการศึกษาที่เปน
องคกรการเรียนรู
รวม

4.47

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
SD
0.63

4.41

0.67

มาก

4.39

0.60

มาก

4.36

0.60

มาก

4.25

0.61

มาก

4.18

0.64

มาก

4.23
4.41

0.81
0.64

มาก
มาก

4.45

0.62

มาก

4.50
4.35

0.63
0.72

มากที่สุด
มาก

4.36

0.45

มาก

คาเฉลี่ย

x

ระดับการ
ปฏิบตั ิ
มาก
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จากตารางที่ 28 พบวา องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x = 4.419, SD= 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย พบวา การประเมินผลมีคุณภาพเชื่อถือได ( x = 4.50, SD= 0.63) สถานศึกษาแหงนี้สรางโอกาส
ที่ดีในการศึกษาตอ( x = 4.47, SD= 0.63) หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพ
สังคม( x = 4.45, SD= 0.62)สภาพโครงสราง สถานศึกษา ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ( x = 4.41,
SD= 0.64)ทานประเมินผลลัพธเมื่อจบจากสถานศึกษานี้เปรียบเทียบกับความคาดหวัง ( x = 4.41,
SD= 0.67)ความพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค ( x = 4.39,
SD= 0.60) ความพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษาในลักษณะทั่ว ๆ ไป ( x = 4.36, SD= 0.60)เปนแหลง
ใหบริการทางการศึกษาที่เปนองคกรการเรียนรู ( x = 4.35, SD= 0.72) ความพอใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ( x = 4.25, SD= 0.61) ครู และบุคลากรทางดาน
การศึกษา มีเพียงพอ ( x = 4.23, SD= 0.81) และคานอยทีส่ ุดคือ ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุดมคติของตนเอง ( x = 4.18, SD= 0.64) ตามลําดับ
ตารางที่ 29 แสดงแสดงคาสถิติองคประกอบความภักดี ดานความรูสึก (feeling) Y4
(n=90)
ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอองคการ
ดานความรูสึก(feeling)

1. ครู และบุคลากรของสถานศึกษาพูดความจริง
ทุกครั้ง
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาดําเนินกิจกรรรม
ทุกครั้งนาสนใจ
3. เชื่อถือในครู และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ครู และบุคลากรของสถานศึกษารักษาสัญญา
ที่ใหไว
รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
x มาตรฐาน
SD
4.46
0.71
4.51

0.62

4.58

0.58

4.52

0.62

4.52

0.56

ระดับ
ปฏิบตั ิ
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
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จากตารางที่ 29 พบวา องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, SD= 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย
พบวา เชื่อถือในครู และบุคลากรของสถานศึกษา ( x = 4.58, SD= 0.58)ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษารักษาสัญญาที่ใหไว ( x = 4.52, SD= 0.62) ครูและบุคลากรของสถานศึกษาดําเนิน
กิจกรรรมทุกครั้งนาสนใจ ( x = 4.51, SD= 0.62) และคานอยที่สุด คือ ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษาพูดความจริงทุกครั้ง ( x = 4.46, SD= 0.71) ตามลําดับ
3.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
เกี่ยวกับองคประกอบความภักดีของผูรับบริการที่มีตอสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหองคประกอบ ดานความสัมพันธ (relationship)
(n=90)
น้ําหนัก
องคประกอบ
(Factor
Loading)
0.91

ความคลาด คาสถิติ
เคลื่อน
ทดสอบ
มาตรฐานSE t – valules

ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ดานความสัมพันธ(relationship)

1.

มีสวนรวมในจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาแหงนี้

2.
3.

แนะนํา สถานศึกษาแหงนี้แกบุคคลอื่น
สนใจดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา

0.27
0.79

0.04
0.04

6.47**
22.08**

4.

เมื่อตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเดิม

0.17

0.03

6.27**

5.

เมื่อตองเลือกสถานศึกษายังคงเลือก
สถานศึกษาเดิม

0.13

0.23

4.91**

6.

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในสถานศึกษา
เชนสนับสนุน หรือออกราน

0.81

0.04

20.02**

7.

รูสึกตลอดเวลาวา เปนสวนหนึ่งของ
สถานศึกษา

0.80

0.03

23.49**
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ตารางที่ 28 (ตอ)

ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ดานความสัมพันธ(relationship)

8.

แมวาไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษาทานยัง
ระลึกถึงประจํา
สถานศึกษาแหงนี้มีความเกี่ยวของกับ
อาชีพการงาน

9.

น้ําหนัก
องคประกอบ
(Factor
Loading)
0.44
0.63

ความคลาด คาสถิติ
เคลื่อน
ทดสอบ
มาตรฐานSE t – valules
0.03

16.16**

0.04

18.24**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 30 พบวา ผูรับบริการมีความภักดีตอองคการ ดานความสัมพันธ มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0 .01 โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงสุด คือมีสวนรวมในจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาแหงนี้ มีคาน้ําหนัก คือ 0.91 รองลงมา เรียงลําดับ จากมากไปหานอย คือ
เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในสถานศึกษา เชนสนับสนุน หรือออกรานคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ
0.81 รูสึกตลอดเวลาวาเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.80 สนใจดูแล
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับสถานศึกษาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.79 สถานศึกษาแหงนีม้ ีความเกีย่ วของ
กับอาชีพการงาน น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.63 แมวา ไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษาทานยังระลึก
ถึงประจําคาน้าํ หนักองคประกอบเทากับ 0.44 แนะนํา สถานศึกษาแหงนีแ้ กบุคคลอื่น คาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.27 เมื่อตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียนการสอนของสถานศึกษาเดิม
คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.17 และองคประกอบที่คาน้ําหนักนอยที่สุด คือ เมื่อตองเลือก
สถานศึกษายังคงเลือกสถานศึกษาเดิม คาน้าํ หนักองคประกอบ เทากับ 0.13 ลําดับ
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ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหองคประกอบ ดานความชื่อเสียง (reputation)

ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอ
สถานศึกษา
ดานชื่อเสียง (reputation)
1. ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา
2. เมื่อคิดถึงสถานศึกษาทานคิดถึง
สถานศึกษาแหงนี้กอน
3. สถานศึกษาเปนที่เชื่อถือและนาไววางใจ
4. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจ
และสังคม
5. สถานศึกษาใหความสําคัญตอความ
ตองการของผูรับบริการและชุมชน
6. สถานศึกษาปรับตัวใหสอดคลองกับ
บริบทของชุมชน
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

น้ําหนัก
องคประกอบ
(Factor
Loading)
0.52
0.50

(n=90)
ความคลาด คาสถิติ
เคลื่อน
ทดสอบ
มาตรฐานSE t –values

0.02

21.24**

0.50
0.56

0.02
0.02

22.06**
23.00**

0.55

0.02

23.80**

0.54

0.02

22.95**

จากตารางที่ 31 พบวา องคประกอบความภักดีของผูรบั บริการที่มีตอองคการ ดาน
ชื่อเสียง สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ระดับนัยสําคัญทางสถิต ที่ 0 .01 โดยคาน้ําหนักของ
องคประกอบสูงสุดคือ สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจและสังคมคาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ 0.56 รองลงมาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษาใหความสําคัญตอ
ความตองการของผูรับบริการและชุมชน คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.55 สถานศึกษาปรับตัวให
สอดคลองกับบริบท ของชุมชน คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.54 และ องคประกอบที่มีคา
น้ําหนักนอยสุดคือ สถานศึกษาเปนที่เชื่อถือและนาไววางใจ และเมื่อคิดถึงสถานศึกษาทานคิดถึง
สถานศึกษาแหงนี้กอน คาน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหองคประกอบดานความพึงพอใจ (satisfaction)

ขอ

ความภักดีของผูรับบริการตอ
สถานศึกษา
ดานความพึงพอใจ( satisfaction)
1. สถานศึกษาแหงนี้สรางโอกาสที่ดี
ในการศึกษาตอ
2. ประเมินผลลัพธเมื่อจบจาก
สถานศึกษานี้เปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง
3. ความพอใจเกีย่ วกับการดําเนินการ
ของสถานศึกษาเปนไปตาม
วัตถุประสงค
4. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาใน
ลักษณะทั่ว ๆ ไป
5. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
6. ความพอใจเกีย่ วกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุดมคติของตนเอง
7. ครู และบุคลากรทางดานการศึกษา
มีเพียงพอ
8. สภาพโครงสราง สถานศึกษา
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
9. หลักสูตรการเรียนการสอน
สอดคลองกับสภาพสังคม
10. การประเมินผลมีคุณภาพเชือ่ ถือได
11. เปนแหลงใหบริการทางการศึกษาที่
เปนองคกรการเรียนรู
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

(n=90)
คาสถิติ
ทดสอบ
t – values

น้ําหนัก
องคประกอบ
(Factor
Loading)
0.46

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐานSE

0.49

0.02

23.30**

0.44

0.03

15.44**

0.44

0.03

15.67**

0.43

0.03

15.00**

0.40

0.30

13.11**

0.37

0.04

9.91**

0.37

0.030

12.16**

0.36

0.03

12.99**

0.41
0.38

0.03
0.03

14.07**
11.39**
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จากตารางที่ 32 พบวา องคประกอบความภักดี ของผูรับบริการที่มีตอองคการ
ดานความพึงพอใจ สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยคาน้ําหนัก
ขององคประกอบสูงสุด คือทานประเมินผลลัพธเมื่อจบจากสถานศึกษานี้เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.49 รองลงมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษาแหงนี้
สรางโอกาสที่ดีในการศึกษาตอครู คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.46 ความพอใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาในลักษณะทั่ว ๆ ไป ความพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษาเปนไปตาม
วัตถุประสงค คาน้ําหนักองคประกอบ เทากัน คือ 0.44 ความพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.43 การประเมินผลมีคุณภาพ
เชื่อถือได น้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.41 เปนแหลงใหบริการทางการศึกษาที่เปนองคกร
การเรียนรูน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.38 สภาพโครงสราง สถานศึกษา ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ครู และบุคลากรทางดานการศึกษา มีเพียงพอ น้ําหนักองคประกอบ เทากัน คือ 0.37 และน้ําหนัก
องคประกอบคานอยที่สุด คือ หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพสังคมทาน คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ 0.36 ตามลําดับ
ตารางที่ 33 แสดงการวิเคราะหองคประกอบ ดานความรูสึก (felling)
(n=90)
ขอ

1.

น้ําหนัก
ความคลาด
ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
องคประกอบ
เคลื่อน
ดานความรูสึก(felling)
(Factor Loading) มาตรฐาน
SE

ครู และบุคลากรของสถานศึกษาพูด
ความจริงทุกครั้ง
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาดําเนิน
กิจกรรมทุกครัง้ นาสนใจ
3. เชื่อถือในครู และบุคลากรของ
สถานศึกษา
4. ครู และบุคลากรของสถานศึกษารักษา
สัญญาที่ใหไว
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คาสถิติ
ทดสอบ
t –values

0.59
0.53

0.02

12.90**

0.49

0.02

23.03**

0.54

0.02

25.02**
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จากตารางที่ 33 พบวา องคประกอบความภักดี ของผูรบั บริการที่มีตอสถานศึกษา
ดานความรูสึก สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยคาน้ําหนัก
ขององคประกอบสูงสุด คือ ครูและบุคลากรของสถานศึกษาพูดความจริงทุกครั้ง คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ 0.59 รองลงมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ครู และบุคลากรของ
สถานศึกษารักษาสัญญาที่ใหไวคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.54 ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ดําเนินกิจกรรมทุกครั้งนาสนใจ คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.53 และคาน้ําหนักองคประกอบ
นอยสุดคือ เชือ่ ถือในครู และบุคลากรของสถานศึกษา คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.49 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง
การวิคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ โดยการสรางรูปแบบ จากทฤษฎีแนวคิด และงานวิจยั ที่
เกีย่ วของ วิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน(PearsonCorrelation) วิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง
(Path Analysis) ความกลมกลือนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ลิสเรล
(LISREL) และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ราย เพื่อ สรุปเปนรูปแบบที่สมบูรณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 สรางรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางองคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
กับความภักดีของผุรับบริการตอองคการ จากทฤษฎี และงานวิจยั เพื่อตัง้ สมมติฐาน
4.2 วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(inter correlation)
4.3 วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบที่สรางขึ้น
4.4 นํารูปแบบที่ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใหได
รูปแบบที่สมบูรณ
4.1 สรางรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางองคประกอบคุณธรรมของผูบริหาร
กับความภักดีของผูรับบริการตอองคการ จากทฤษฎี และงานวิจัย เพื่อตัง้ สมมติฐาน
ผูวิจัย ไดคนควาทฤษฎี และแนวคิด จากเอกสารตํารา และจากงานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามา
สนับสนุน รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง โดยนําองคประกอบคุณธรรมดานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
กับผูบริหารตามที่ทฤษฎี และงานวิจัยมาสรางรูปแบบดังนี้
องคประกอบคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา ผูวิจยั ไดรวบรวมขอมูล จากเอกสาร
ตํารา งานวิจยั และการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ราย โดยใชแนวทาง การพัฒนาตัวบงชี้
คุณธรรมจริยธรรม ของนงลักษ วิวิรัชชัย และคณะ (2551: ง) จาก Lennic D. and Kiel F.Z. ( 2005: 23)
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จาก Manmuel G.Velasquez (2002 : 22) รวมทั้งฤษฎีดานวินยั ของ เมาเรอร(Mower) และของ เพค
และแฮวิคเฮิสต(Peck and Havighurst, อางถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2527:10)
องคประกอบดานความภักดีตอองคการ (organization loyalty) ผูวิจัยไดรวบรวม
และนําแนวคิดดานการตลาดมาประยุกตโดยใชแนวคิดของ Frederick F. Reichheld(2001:187) จาก
Kotler and Armstrong และ จาก Johnson and Gustafsson ไดองคประกอบของความภักดีรวมทั้งสิ้น
4 องคประกอบ ดังนี้ 1) ดานความพึงพอใจ(satisfaction) 2) ดานความสัมพันธ(relationship) 3) ดาน
ความมีชื่อเสียง (reputation) และดานความรูสึก(felling)
ความสัมพันธเชิงโครงสรางผูวิจยั ใชแนวทางของ ริชเชลด (Reichheld 2002 : 192)
คอทเลอร และ อารมสตอง( Kotler& Armstrong, อางถึงใน วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ2002 :
350) จอนสัน และ กัสสตาฟสสัน (Johnson and Gustafsson 2000:117) เฮสจีเซน และ เนสเสท
(Helgesen and Nesset 2007 : 38)ชัยเสฎฐ พรหมศรี (2548:46) เฮ็นนิง่ - ธูรัว และคณะ (HenningThutau and etc. 2001:334-336) ศูนยสงเสริมจริยธรรม(2545:22) วีลาสเควซ (Velasques 2002:131)
เฮสเคทท และคณะ(Heskett and other 1997:19) คริสเทนเซน(Kristensen 2002:373) และ วิชยั วงษใหญ
(2542:6) สรางเปนรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง เพื่อตั้งเปนสมมติฐานในการวิจัยในครั้งนี้
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ความรับผิดชอบ X1
ความมีวินัย X2
ความยุติธรรม X3
ความซื่อสัตยสุจริต X4
ความมีสติสัมปชัญญะ X5
คํานึงผลประโยชน
สวนรวมสูสสุด X6
ความประหยัด X7
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
X8
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ
X9

ดานความสัมพันธ Y1

ดานความมีชื่อเสียง Y2

ดานความพึงพอใจ Y3

ดานความรูสึก Y4

การไมเลือกปฏิบัติ 10
อดกลั้น X11
ความเปนผูมีจิตสาธารณะ
X12
ความขยันหมั่นเพียร X13
ฉันทะ ความพอใจ X14

แผนภูมิ ที่ 4 รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางตามทฤษฎีและการพัฒนาตามโปรแกรม
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4.2 วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (inter correlation)
ผูวิจัยนําขอมูลจากรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวาง องคประกอบคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ความรับผิดชอบ(X1) ความมีวนิ ัย(X2) ความยุติธรรม(X3) ความซื่อสัตย
สุจริต(X4) ความมีสติสัมปชัญญะ(X5) คํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด (X6) ความประหยัด(X7)
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8) วุฒิภาวะทางอารมณ(X9) ไมเลือกปฏิบตั ิ(X10) ความอดกลั้น(X11)
ความปนผูมีจติ สาธารณะ(X12) ความขยันหมั่นเพียร(X13) ฉันทะ ความพอใจ(X14) มาวิเคราะหหา
คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ ระหวางองคประกอบที่ใชศกึ ษาความสัมพันธเชิงโครงสรางกัองคประกอบ
คุณธรรม ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการตอสถานศึกษา ดาน
ความสัมพันธ(Y1) ดานชื่อเสียง (Y2) ดานความพึงพอใจ(Y3) และดานความรูสึก (Y4) เพื่อ
ตรวจสอบดูความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยกันดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 34 แสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
X1
X2
X3
X4
X5
X1 1.000
X2 .623** 1.000
X3 .674** .580** 1.000
X4 .525** .514** .465** 1.000
X5 .608** .553** .583** .482** 1.000
X6 ..377** .292** .380** .188** .332**
X7 .558** .502** .529** .366** .509**
X8 .529** .552** .587** .475** .573**
X9 .357** .308** .444** .248** .341**
X10 .535** .496** .494** .443** .460**
X11 .583** .559** .568** .447** .515**
X12 .537** .587** .524** .374** ..471**
X13 .588** .556** .562** .321** .513**
X14 .625** .653** .596** .428** .556**
Ytot .364** .365** .381** .174** .322**
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

Ytot

1.000
.351**
.304**
.494**
.262**
.432**
.249**
.425**
.334**
.389**

1.000
.517**
.368**
.365**
.516**
.479**
.497**
.573**
.336**

1.000
.289**
.441**
.543**
.507**
.500**
.565**
.340**

1.000
.277**
.542**
.294**
.384**
.353**
.413**

1.000
.418**
.452**
.437**
.452**
.268**

1.000
.523**
.532**
.607**
.350**

1.000
.483** 1.000
.513** .544** 1.000
.293** .310** .386** 1.000
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จากตารางที่ 34 แสดงวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(inter correlation) ระหวางตัวแปร
อิสระดวยกันมีคาอยูระหวาง .188 -.674 และมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสัมคัญทางสถิติ
ระดับ .01 ทุกคา โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธมากที่สุด ไดแก ความรับผิดชอบของผูบริหาร(X1)
กับ ความยุติธรรมของผูบริหาร(X3) (r = .674) รองลงมาไดแก ความมีวินยั ของผูบริหาร(X2) กับ
ฉันทะ ความพอใจของผูบริหาร(x14) (r = .653) และตัวแปรที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด ไดแก
ผูบริหารไมเลือกปฏิบัติ(x9) กับ ผูบริหารมีวุฒิทางอารมณ(X10) (r = .277)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน(pearson correlation) ระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม(simple correlation) พบวามีคา อยูระหวาง 1.74-.389 และมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสัมคัญทางสถิติระดับ .01 ทุกคา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ องคประกอบความภักดีของ
ผูรับบริการมากที่สุดไดแก ผูบริหารไมเลือกปฏิบัติ(X9) (r =.413) รองลงมา ผูบริหารคํานึง
ผลประโยชนสวนรวมสูงสุด(X6) (r = .389) ผูบริหารมีฉันทะ ความพอใจ(X14) (r = .386) ผูบริหาร
มีความยุติธรรม(X3) (r = .381) ความมีวินัยของผูบริหาร(X2)(r = .365) ความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร(X1)(r = .364) ผูบริหารมีความอดกลั้น(X7)(r = .336) ความมีสติสัมปชัญญะของผูบริหาร
(X5)(r = .322) ผูบริหารมีความขยันหมัน่ เพียน(X13)(r = .310) ผูบริหารมีความเปนผูมีจิตสาธารณะ
(X12)(r = .293) ผูบริหารมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ(X10)(r = .268) และมีคานอยที่สุดไดแก ความซื่อสัตย
สุจริต(X4)(r = .174) ตามลําดับ
4.3 วิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของโมเดลที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R) ของความภักดีตอองคการ พบวา มีคา
เทากับ มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรความภักดีตอองคกร ไดรอยละ 100 สวนองคประกอบเชิงสาเหตุที่จัดเปนตัวแปรภายใน
รูปแบบความสัมพันธไดแก ความมีวนิ ัย(X2) ชื่อเสียง (Y2) ความพึงพอใจ (Y3) ความรูสึก (Y4)
และ ความสัมพันธ (Y1) สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 59, 51, 50, 45 และ 41 ตามลําดับ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอความภักดีตอองคกรของผูรับบริการ คือ
ฉันทะ ความพอใจ(X14) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดาน
ความรูสึก (Y4) และดานความพึงพอใจ (Y3)
ความรั บ ผิ ด ชอบ(X1) ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ต อ องค ก ารของผูรับบริการ ดาน
ความสัมพันธ (Y1)
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ความยุติธรรม(X3) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานความรูสึก
(Y4) และดานความสัมพันธ (Y1)
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับ บริ ก าร
ดานชื่อเสียง (Y2)
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ
ดานชื่อเสียง (Y2)
ความซื่อสัตย สุจ ริ ต (X4) ส ง ผลต อ ความภัก ดีตอองค ก ารของผูรับ บริก าร ดาน
ความพึงพอใจ (Y3)
การคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด(X6) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับ
บริการ ดานความรูสึก (Y4) และดานดานความพึงพอใจ (Y3)
ยังพบอีกวา องคประกอบคุ ณ ธรรมของผู บ ริ ห ารสถานศึกษายังสงผลระหวาง
องคประกอบดวยกันคือ
ฉันทะความพอใจ (X14) ความขยันหมัน่ เพียร(X13) ความรับผิดชอบ(X1) ความเปนผูมี
จิตสาธารณะ(X12) ความซื่อสัตยสุจริต(X4) ทุกองคประกอบดังกลาว สงผลตอประกอบความมีวินัย (X2)
ยังพบอีกวา องค ป ระกอบความภั ก ดี ต อ สถานศึ ก ษาของผูรับบริการ ยังผลใน
ดานตาง ๆ ระหวางองคประกอบดวยกันเองคือ
ดานความรูสึก(Y4) สงผลตอดานความสัมพันธ (Y1) และ ดานชื่อเสียง (Y2) ,ดาน
ชื่อเสียง(Y2) สงผลตอดานความสัมพันธ (Y1) และ ดานความพึงพอใจ (Y3) ,และดานความพึงพอใจ
(Y3) สงผลตอดานความสัมพันธ และดานความรูสึก (Y4)
ยังพบอีกวามีองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมสงผลตอกันเอง
และไมสงผลตอองคประกอบความภักดีตอองคการของผูรบั บริการ คือ องคประกอบ ความอดกลั้น
(X11) ความมีวินัย(X2) ความมีสติสัมปชัญญะ(X5) การไมเลือกปฏิบัติ(X10) ความประหยัด(X7)
และยังพบอีกวา องคประกอบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ มีองคประกอบที่
ไมสงผลตอองคประกอบใด ๆ เลย คือ องคประกอบดานความสัมพันธ(Y1)
เพื่อตองการทราบวาถาตัดตัวแปร และเสนน้ําหนัก ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออกแลว
โมเดลจะมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และโมเดลที่ไดจะสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความภักดีของผูรับบริการที่มีตอองคการไดเทาไร ผลการ ศึกษาเพิ่มเติม
ดังตารางที่ 35
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ตารางที่ 35 คาสถิติวัดความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ

คา
97.17
(p=0.0017)

ดัชนีความกลมกลืน
(Goodness of fit : GFI)
Adjusted Goodness of fit
(AGFI)
Root Mean Squared Residual :
RMR
Largest Standardized Residual

0.98

ไค – สแควร (χ 2 )

Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

0.94
0.0076
0.0026
0.034

เกณฑความสอคลอง
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานหลักวาองคประกอบตามทฤษฎีมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาเขาใกล 1 องคประกอบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาเขาใกล 1 องคประกอบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาอยูระหวาง 0 – 1 หมายถึงองคประกอบมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาไมเกิน 0.08 องคประกอบมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาระหวาง 0 – 1 หมายถึงองคประกอบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

จากตารางที่ 35 พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) มีคาเทากับ 97.17
(p=0.0017) แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึงองคประกอบความภักดี
ของผูใชบริการตอองคการ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาคา
ดัชนีวัดความสอดคลองอื่น ๆ ไดอีก เชน Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness
of fit Index (AGFI) มีคาเขาใกล 1 คือคา GFI = 0.98 และคา AGFI = 0.94 แสดงใหเห็น
องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อมีคา
เขาใกล 1 คา Root Mean Squared Residual (RMR) มีคาเทากับ 0.0076 และคา standardized
Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีคาเขาใกล 0 และไมเกิน 0.08 ซึ่งในที่นี้มคี า
เทากับ 0.0026 แสดงใหเห็นวาองคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการ มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มี
คาเทากับ 0.034 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 แสดงใหเ ห็น วาองค ป ระกอบความภั ก ดี ข องผู รับ บริ ก าร
ต อสถานศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษสามารถสรางเปนแผนภูมิรูปแบบ ดังนี้
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ความอดกลั้น X11
ฉันทะ ความพอใจ X14
ความขยันหมัน่ เพียร X13

0.14**

ความรับผิดชอบ X1

0.18**

0.26**

0.10**

0.12**

ความรูสึก Y4

0.18*

ความมีวินัย X2

0.16**
0.19**
ความสัมพันธ Y1

ความเปนผูมีจิตสาธารณะX12
0.16**
ความมีสติสัมปชัญญะX5
การไมเลือกปฏิบัติ X10

0.36**

0.23**
ชื่อเสียง Y2

0.16*

0.094**

0.13**
ความยุติธรรม X3

0.52**

0.095*

0.39**

0.55**

ความพึงพอใจ Y3
การมุงผลสัมฤทธิของงาน X8

0.14**

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ X9
0.13**

-0.079**

ความประหยัดX7
ความซื่อสัตยสุจริตX4

0.058*

การคํานึงผลประโยชนสวนรวม
สูงสุดX6

Chi-Square = 97.17, df = 60, P-value = 0.00170, RMSEA = 0.034
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แผนภูมิที่ 5 รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ
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4.4 สัมภาษณรูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 36 แสดงความเห็น ของผูเชี่ยวชาญ
องคประกอบ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
Y1
Y2
Y3
Y4
ดานรูปแบบ
ความสัมพันธเชิง
โครงสราง

100%
100%
100%
100%
100%
100%
83.3%
100%
83.3%
100%
83.3%
100%
100%
66.68%
100%
100%
100%
83.3%

100%
100%
100%
100%
100%
83.3%
83.3%
83.3%
83.3%
83.3%
83.3%
100%
83.3%
83.3%
100%
83.3%
100%
83.3%

83.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83.3%
100%
83.3%
100%
83.3%
100%
100%
100%
83.3%

การนําไปใช
ประโยชน
83.3%
100%
100%
100%
83.3%
83.3%
83.3%
100%
83.3%
83.3%
100%
100%
100%
83.3%
83.3%
100%
100%
83.3%

83.3%

100%

83.3%

83.3%

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
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จากตารางที่ 36 ความคิดเห็นจาก การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวาความรับผิดชอบ (X1)
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได รอยละ 100 และ มีความเห็น
ดานความถูกตอง และการนําประโยชนไปใช รอยละ 83.3 ความมีวินยั (X2) ความยุติธรรม (X3)
และ ความซื่อสัตยสุจริต (X4) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได
ความถูกตอง และการนําประโยชนไปใช รอยละ 100 ความมีสติสัมปชัญญะ (X5) ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และ มีความเห็นดานความถูกตอง รอยละ
100 และการนําประโยชนไปใช รอยละ 83.33 การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด (X6)
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม และความถูกตอง รอยละ 100 ความเปนไปได
และการนําไปใชประโยชน รอยละ 83.3 ความประหยัด (X7) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดาน
ความเหมาะสม ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน รอยละ 83.33 และความถูกตอง รอยละ
100 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน (X8) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความถูกตอง
และการนําไปใชประโยชนรอ ยละ 100 และความเปนไปได รอยละ 83.33 การมีวุฒิภาวะทางอารมณ
(X9) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนไปได และ
การนําไปใชประโยชนรอยละ 83.33 และความเความถูกตอง รอยละ 100 การไมเลือกปฏิบัติ (X10)
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม รอยละ 100 ความถูกตอง ความเปนไปได และ
การนําไปใชประโยชน รอยละ 83.33 ความอดกลั้น (X11) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดาน
ความเหมาะสม ความเปนไปได รอยละ 83.33 ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน รอยละ 100
ความเปนผูมีจติ สาธารณะ (X12) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได
นําไปใชประโยชน รอยละ 100 และความถูกตอง รอยละ 83.33 ความขยันหมั่นเพียร(X13) ผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความ ความถูกตอง นําไปใชประโยชน รอยละ 100 และ
ความเปนไปได รอยละ 83.33 ฉันทะ ความพอใจ (X14) ความพึงพอใจ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน
ดานความเหมาะสม รอยละ 66.68 ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน รอยละ
83.33 (Y1) ความสัมพันธที่ดี ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได
ความถูกตอง รอยละ 100 และการนําไปใชประโยชน รอยละ 83.33 (Y2)ความมีชื่อเสียง ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน รอยละ 100 และ
ความเปนไปได รอยละ 83.33 (Y3) ความรูสึกที่ดี ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม
ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน รอยละ 100 (Y4) ดานรูปแบบความสัมพันธ
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใช
ประโยชน รอยละ 83.33 ดานรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน ดาน
ความเหมาะสม ถูกตอง และการนําไปใชประโยชน รอยละ 83.33 และดานความเปนไปได รอยละ 100
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จากความคิดเห็น ขอเสนอแนะ องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และ
ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา จากการสัมภาษณผุเชี่ยวชาญ 6 ทาน มีรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 37 ความคิดเห็นขอเสนอแนะ รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง
คุณธรรม และความภักดี
ความรับผิดขอบ X1
ความมีวินัย X2
ความยุติธรรม X3
ความซื่อสัตยสุจริต X4
ความมีสติสัมปชัญญะ X5
การคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด X6
ความประหยัด X7
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน X8
การมีวุฒิภาวะทางอารมณ X9
การไมเลือกปกิบัติ X10
ความอดกลั้น X11
ความเปนผูมีจิตสาธารณะ X12
ความขยันหมั่นเพียร X13
ฉันทะ ความพอใจ X14
ดานความพึงพอใจ Y1
ดานความสัมพันธที่ดี Y2
ดานความมีชื่อเสียง Y3
ดานความรูสึก Y4

1
3
3
3
3

2
3
3
3
3

3
3
3
3
3

4
3
3
3
3
3

3
3

5
3
3
3
3

6
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

จากตารางที่ 37 ผูวิจัยไดรวบรวม ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผูเชี่ยวชาญ มี
ความเห็น และขอเสนอแนะสอดคลองกัน ทั้ง 6 ทาน คือ ความรับผิดขอบ X1 ความมีวินัย X2
ความยุติธรรม X3 ความซื่อสัตยสุจริต X4 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน X8 ความเปนผูมีจิตสาธารณะ
X12 ความขยันหมัน่ เพียร X13 เปนองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีผลดาน
ความรูสึกดานความสัมพันธตอ ดานความพึงพอใจ Y1 และดานความมีชื่อเสียง Y3 ซึ่งเปน
องคประกอบของความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา
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ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ รูปแบบความสัมพันธ เชิงโครงสรางระหวางคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ จากรูปแบบที่นําเสนอ ผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 6 ทานเห็นสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเห็นดวยวา ความมีวินยั ความซื่อสัตยสุจริต
ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น เปนองคประกอบสําคัญที่สงผบตอ องคประกอบ
ความภักดี ทั้งสี่องคประกอบ และวินยั ยังเปนกรอบที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อผูบริหารมี
ฉันทะ ความพอใจ มีความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตยสุจิต เพราะวินยั เปน
คุณธรรมของผูบริหาร และ ครูอาจารยที่สําคัญ ยิ่งในปจจุบัน และยังเปนคุณธรรมที่เปนหลักในการ
บริหารทั่ว ๆ ไปอีกดวย
สรุป
การศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอสถานศึกษาของผูรับบริการ ใชวิธีการ สังเคราะหเคราะหขอมูล จากเอกสาร แนว คิด
ทฤษฏี และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสรางแบบสอบถาม ในแบบสอบถาม ตอนแรก
เปนการวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่สอง การกําหนดองคประกอบ และตั้งชื่อ
องคประกอบ พบวาองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มี 14 องคประกอบ วิเคราะห
องคประกอบในภาพรวมอยูใ นระดับมาก พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับมากทุกดาน ยกเวน
ดานความซื่อสัตย ที่มีขอคําถามในองคประกอบยอยในลักษณะในดานลบ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือดาน ความมีวินัย ฉันทะ ความพอใจ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ความ
รับผิดชอบ ไมเลือกปฏิบัติ ความขยันหมั่นเพียร ความเปนผูมีจิตสาธารณะ ความมีสติสัมปชัญญะ
ความยุติธรรม ความประหยัดอดทน ดานคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด และวุฒิภาวะทาง
อารมณ และลําดับนอยที่สุดดานความซื่อสัตยสุจริต ตอนที่สาม วิเคราะหองคประกอบความภักดีตอ
องคการ พบวาองคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายดานพบวาองคประกอบ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหา
นอย คือ ดานความรูสึก ดานชื่อเสียง ดานความสัมพันธ และลําดับนอยที่สดุ คือดาน ความพึงพอใจ
ตามลําดับ วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ พบวา คาไค – สแควร (Chi – Square : χ 2 ) พบวา มี
ความแตกตางอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาคาดัชนี
วัดความสอดคลอง Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)
องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คา Root
Mean Squared Residual (RMR) และคา standardized Root Mean Square Residual (standardized
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RMR) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
และคนพบวา องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอความภักดีตอองคกรของผูรับบริการ คือ
ฉันทะ ความพอใจ(X14) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานความรูส ึก
(Y4) และดานความพึงพอใจ (Y3)
ความรับผิดชอบ(X1) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานความสัมพันธ
(Y1)
ความยุติธรรม(X3) สงผลตอความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ ดานความรูสึก (Y4)
และดานความสัมพันธ (Y1)
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานชื่อเสียง
(Y2)
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานชื่อเสียง
(Y2)
ความซื่อสัตยสุจริต(X4) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดานความพึงพอใจ
(Y3)
การคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด(X6) สงผลตอความภักดีตอองคการของผูรับบริการ
ดานความรูสึก (Y4) และดานดานความพึงพอใจ (Y3)
ในการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ พบวาความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผูเชีย่ วชาญ มีความเห็น
และขอเสนอแนะสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกับขอคันพบในการวิจัย
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ผูเชี่ยวชาญ เห็นสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน
และเห็นดวยวา วินัยเปนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นภานในตัวผูบริหาร และเปน
กรอบที่ผบู ริหารจําเปนตองยึดเปนหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ เห็นตรงกันวา องคประกอบ
ฉันทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ ความซื่อสัตย และการคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด เปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําให
เกิดความภักดีตอองคการของผูรับบริการ

บทที่ 5
ผลการวิจัย การอภิปลายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
กับความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา โดยกําหนดวัตถุประสงคการวิจยั ไวดงั นี้ 1) เพื่อทราบ
องคประกอบของระดับคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อทราบ
ระดับความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา 3) เพื่อทราบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวาง
ปจจัยคุณธรรมกับความภักดีตอองคการ โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 1) ปจจัยคุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 2) ความภักดีของผูรับบริการตอ
สถานศึกษา อยูในระดับมาก 3) รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมผุบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีของผูรับบริการตอองคกร มีความสัมพันธและสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรไดแกสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เปดสอนในป 2550 จํานวน 435 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดจาก การสุมแบบแบงกลุม (Cluster
Sampling) จาก 12 กลุมที่แบงตามลักษณะเกรษฐกิจ สังคมที่ใกลเคียงกัน สุมตัวอยางโดยการจับ
ฉลาก เขตที่อยูในแตละกลุม จํานวนกลุม ละ 1 เขต ตัวอยางทีน่ ํามาเปนหนวยวิเคราะหสุดทายคือ
โรงเรียนทั้งหมดที่อยูในเขตที่ถูกสุม จํานวน 90 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
ผูบริหาร รองผูบริหาร จํานวน 2 คน ครูผูสอน 2 คน กรรมการสถานศึกษา และผูป กครอง จํานวน
2 คน รวมโรงเรียนละ 6 คน ซึ่งผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 540 ฉบับ และรวบรวมเก็บขอมูล
ไดครบ การวิเคราะหขอมูล ในการรวบรวมองคประกอบยอยเพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม ใชตาราง
รวบรวมจากแนวคิดและทฤษฎี และสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญในแตละดาน เพื่อรวบรวม
มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม แบบสอบถาม ตอนแรก สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ตอนที่ 2
การวิเคราะหคณ
ุ ธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจยั ใชวิธกี ารทดสอบ ของ
ไกเซอร-เมเยอร-ออลคิน (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) เพื่อ
หาความเหมาะสมเพียงพอของขอมูล ทดสอบวิธี ของแบรทเลทท (Bartlett’s Test of Sphericity)
ตรวจสอบคาสถิติ Chi-Square ดูระดับนัยสําคัญทางสถิติ และดูแมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ
มีความสัมพันธกัน โดยกําหนดขอตกลงเบือ้ งตน คือ คาไอเกน (Eigen value) ตามวิธีของไกเซอร
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(Kaiser) เลือกองคประกอบ และดูคาน้าํ หนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่มากกวา .50
(Comrey and Lee ,1992) สกัดองคประกอบ (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะหภาวะนาจะเปน
สูงสุด (Maximum Likelihood) หมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซของไกเซอร (Varimax
with Kaiser Normalization) คํานวณคะแนนองคประกอบได องคประกอบผูบริหารสถานศึกษา
รวม 14 องคประกอบ และตั้งชื่อองคประกอบ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีวินยั 3) ความยุติธรรม
4) ความซื่อสัตยสุจริต 5) ความมีสติสัมปชัญญะ 6) การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด
7) ความประหยัด 8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 9) การมีวุฒิภาวะทางอารมณ 10) การไมเลือกปฏิบัติ
11) ความอดกลั้น 12) ความเปนผูมีจิตสาธารณะ 13) ความขยันหมัน่ เพียร 14) ฉันทะ ความพอใจ
และวิเคราะหองคประกอบ ใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis)
ไดภาพรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ใชการวิเคราะห คาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะหคาคาองคประกอบ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ไดภาพรวมอยูใ นระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
ตอนที่ 4 วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ดวยการสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง จากทฤษฎี
แนวคิดและงานวิจยั เพื่อตั้งสมมติฐานขอที่ 3 ใการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบ
คุณธรรมกับความภักดี ดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (inter correlation) ภายในมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ทุกองคประกอบ วิเคราะหเสนทาง (Path
Analysis) ระหวางปจจัยคุณธรรมของผูบริหารกับความภักดีของผูรับบริการตอองคการมีความกลมกลืน
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาอยูในระดับมากเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 3
การยืนยันรูปแบบถึงความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใชประโยชน
โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ราย วิเคราะหเนื้อหา คารอยละ (percentage) รวมกับตาราง
ประกอบคําอธิบาย มีความเห็นสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจยั
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สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั สรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้
1. สถานภาพผูต อบผูแ บบสอบถามเปน เปนเพศชายมากกวาหญิง อายุอยูระหวาง 36-45 ป
สวนใหญมีวฒ
ุ ิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ ระหวาง16-20 ป
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจการวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
2.1 จากองคประกอบยอยที่ไดจากสังเคราะหและรวบรวม ทฤษฎี และแนวคิดของ
นักวิชาการ และจากการสัมภาษณ นํามาสรางขอคําถามในแบบสอบถาม 104 ขอคําถาม เตรียม
เมทริกซ สหสัมพันธ สกัดองคประกอบ หมุนแกนองคประกอบ ไดองคประกอบคุณธรรมผูบริหาร
สถานศึกษาตามขอตกลงเบื้องตน จํานวน 14 องคประกอบ และตั้งชื่อองคประกอบ คุณธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีวินยั 3) ความยุติธรรม 4) ความซื่อสัตย
สุจริต 5) ความมีสติสัมปชัญญะ 6) การคํานึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด 7) ความประหยัด 8) การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 9) การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ 10) การไมเลือกปฏิบัติ 11) ความอดกลั้น 12) ความ
เปนผูมีจิตสาธารณะ 13) ความขยันหมัน่ เพียร 14) ฉันทะ ความพอใจ
2.2 วิเคราะหองคประกอบคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยองคประกอบที่มีคาน้ําหนักสูงสุด ไดแก
ดานความมีวินัย รองลงมา คือดานฉันทะ ความพอใจ และนอยที่สุด ดานความซื่อสัตย ซึ่ง
องคประกอบนี้มีคานอยเนื่องจากขอคําถามยอย เปนขอคําถามเชิงลบ ไดแก ผูบริหารโกหกหรือ
ปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยูรอดของตนเอง ผูบริหารขาดความรอบคอบในการทํางาน ผูบริหาร
ใหสินบนบางเล็กนอย ชวยใหงานสําเร็จลุลวง ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ
ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรองใหถวนถี่ ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส
ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝาฝนกฏระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลที่อยูใน
ระดับนอย แสดงใหเห็นวาผูบ ริหารมีความชื่อสัตยอยูในระดับมาก
3. การวิเคราะหขอมูล องคประกอบความภักดีของผูรับบริการตอองคการ วิเคราะหระดับ
ความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา ดวยสถิติ คาเฉลีย่ เลขคณิต ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
สวนการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
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3.1 ผลการศึกษาวิเคราะหองคประกอบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ พบวา
ภาพรวมอยูในระดับดับมาก องคประกอบความภักดีทมี่ ีระดับมากทีส่ ุดไดแก ดานความรูสึกของ
ผูรับบริการ รองลงมาไดแก ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา และนอยทีส่ ุดคือดาน ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอสถานศึกษา
3.1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบความภักดี ดานความสัมพันธ พบวาคา
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีนา้ํ หนักขององคประกอบสูงสุด คือ มีสวนรวมในจัด
การเรียนการสอนของสถานศึกษาแหงนี้ รองลงมา เรียงลําดับ จากมากไปหานอย คือ เปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมในสถานศึกษา เชน สนับสนุน หรือออกราน รูสึกตลอดเวลาวา เปนสวนหนึ่งของ
สถานศึกษา สนใจดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา สถานศึกษาแหงนี้มีความเกี่ยวของกับ
อาชีพการงานของทาน แมวา ไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษาทานยังระลึกถึงประจํา แนะนํา สถานศึกษา
แหงนี้แกบุคคลอื่น เมื่อตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียนการสอนของสถานศึกษาเดิม และ
องคประกอบที่คาน้ําหนักนอยที่สุด คือ เมือ่ ตองเลือกสถานศึกษายังคงเลือกสถานศึกษาเดิม
3.1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบความภักดีของผูรับบริการที่มีตอสถานศึกษา
ดานชื่อเสียง พบวา สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงสุด
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจและสังคม รองลงมาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ
สถานศึกษาใหความสําคัญตอความตองการของผูรับบริการและชุมชน สถานศึกษาปรับตัวให
สอดคลองกับบริบท ของชุมชน และองคประกอบที่มีคานําหนักนอยสุดคือ สถานศึกษาเปนที่
เชื่อถือและนาไววางใจ
3.1.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบความภักดีของผูรับบริการที่มีตอสถานศึกษา
ดานความพึงพอใจ พบวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาโดยคาน้ําหนักขององคประกอบ
สูงสุดไดแก ประเมินผลลัพธเมื่อจบจากสถานศึกษานี้เปรียบเทียบกับความคาดหวัง รองลงมา
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษาแหงนี้สรางโอกาสที่ดีในการศึกษาตอ ความพอใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษาในลักษณะทัว่ ๆ ไป ความพอใจเกีย่ วกับการดําเนินการของสถานศึกษาเปนไป
ตามวัตถุประสงค ความพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังคาการประเมินผล
มีคุณภาพเชื่อถือได เปนแหลงใหบริการทางการศึกษาที่เปนองคกรการเรียนรู สภาพโครงสราง
สถานศึกษา ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ครู และบุคลากรทางดานการศึกษา มีเพียงพอ และน้ําหนัก
องคประกอบคานอยที่สุด คือ หลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพสังคมทาน
3.1.4 ผลการวิเคราะหองคประกอบความภักดี ดานความรูสึก พบวา สอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาน้ําหนักขององคประกอบสูงสุด คือ ครู และบุคลากรของสถานศึกษา
พูดความจริงทุกครั้ง รองลงมาเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ครู และบุคลากรของสถานศึกษา
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รักษาสัญญาทีใ่ หไว ครูและบุคลากรของสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมทุกครั้งนาสนใจน และคาน้ําหนัก
องคประกอบนอยสุดคือ ทานเชื่อถือในครู และบุคลากรของสถานศึกษา
4. การวิเคราะห ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใชคาสถิติ
ไค-สแควร(Chi-square: χ 2 ) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index : GFI)
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว(Adjusted Goodness of Fit Index :AGFI) คามาตรฐาน
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ(Standardized Root Mean Square Residual :SRMR)
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ(Standardize Root Mean Square
Residual: RMSEA) เปนดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรตาม(Simple Correlation)
มีคาอยูระหวาง .188-.674 และมีความสัมพันธกนั ทางบวกอยางมีนัยสัมคัญทางสถิตริ ะดับ .01 ทุกคา
และพบวาโมเดลตามสมมติฐานยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาไค-สแควร(Chi-square: χ 2 )
เทากับ 464.54 ชั้นความอิสระ(df) เทากับ 63 ที่ความนาจะเปน(p) เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา .05
ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ(RMSEA) พบวามีคา 0.10 ซึ่งควรมีคาต่ํากวา
0.05 แสดงวาคาไค-สแควร แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา
โมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงปรับโมเดลตามดัชนีการปรับ
โมเดล(Modification Indices :MI และ Expected Change :EPC) โดยอาศัย ทฤษฎีประกอบกับ
คําแนะนําของโปรแกรมในการพัฒนาโมเดล ผลการปรับและพัฒนาโมเดล พบวา โมเดลมีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ในระดับดี พิจารณาจากคาไค-สแควร(Chi-square: χ 2 ) เทากับ 99.79
ชั้นความอิสระ(df) เทากับ 60 ที่ความนาจะเปน(p) เทากับ 0.00170 แสดงวา โมเดลการวิจัย
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบ (CFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว(AGFI) มีคา 0.98, 1.00, 0.94
ตามลําดับซึ่งมีคาสูงกวา 0.85 สวนดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ(RMSEA)
พบวามีคา 0.034 ซึ่งมีคาต่ํากวา 0.05 แสดงวา โมเดลการวิจัยสอดคลองกบขอมูลเชิงประจักษ และ
การไมเขาใกลสูศูนยกลางคาพารามิเตอร(NCP) เทากับ 37.17 คาสถิติของการทดสอบมีการกระจาย
เปนแบบไค-สแควร คาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน(Standardized Residuals : RMR)
ไดคาต่ําสุดเทากับ 0.0076 คาสูงสุดเทากับ 0.026 ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน
ไมควรเกิน 2 แสดงวาโมเดลมีความเที่ยงตรง และสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับมาก
ผลการวิเคราะหขอมูลหลังจากนํารูปแบบที่ได สัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน
พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองตรงกันวา รูปแบบที่นําเสนอมีความเหมาะสม ถูกตอง

176
สมบูรณมาก และยังมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปในทิศทางเดียวกันวา วินัยของผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรอบที่จาํ เปนในการนําพาองคการใหเจริญกาวหนา เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และเปน
องคป ระกอบที่ภ ายในตั ว ผุ บริห ารสําคั ญ มากที่สุ ด ที่ผู บริห ารสถานศึกษาตองยึดถือปฏิบัติโดยมี
องคประกอบรวมไดแกฉันทะความพอใจ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความเปนผุม ี
จิตสาธารณะและความซื่อสัตยสุจริต และยังเห็นสอดคลองวา องคประกอบของผุบริหารสถานศึกษา
ที่จะทําใหเกิดความภักดีนนั้ ประกอบดวย ฉันทะความพอใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานการมีวุฒภิ าวะทางอารมณ ความซื่อสัตยสุจริต และการคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมสูงสุด เปนองคประกอบที่สงผลตอความภักดีตอสถานศึกษาของผูรับบริการ
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดารวิจัยดังนี้
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ไดจากการคนควาองคประกอบยอย จากทฤษฎีและแนวคิด เอกสารวิชาการ
และจากการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวเฉพาะดาน รวบรวมไดองคประกอบยอย จํานวน 104
องคประกอบ นําไปสรางแบบสอบถาม หลังจากจัดทําแบบสอบถามและผานขบวนการตรวจสอบ
การทดลอง และการเก็บรวมรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดมา เตรียมเมทริกซสหสัมพันธ สกัดองคประกอบ
หมุนแกนองคประกอบ คํานวณคะแนนองคประกอบ ตั้งชื่อองคประกอบ ไดองคประกอบคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 14 องคประกอบ ไดแก 1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีวินัย
3) ความยุติธรรม 4) ความซื่อสัตยสุจริต 5) ความมีสติสัมปชัญญะ 6) การคํานึงผลประโยชน
สวนรวมสูงสุด 7) ความประหยัด 8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 9) การมีวุฒิภาวะทางอารมณ
10) การไมเลือกปฏิบัติ 11) ความอดกลั้น 12) ความเปนผูมีจิตสาธารณะ 13) ความขยันหมัน่ เพียร
14) ฉันทะ ความพอใจ ซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ (2551:118) ที่ทําการศึกษาวิจยั
ตัวบงชี้ คุณธรรม จริยธรรม ของครู/อาจารย มี 14 องคประกอบเชนกัน แตมีความแตกตาง อยู 4 ดาน
ไดแก องคประกอบ การเปนกัลยาณมิตร องคประกอบความสามัคคี องคประกอบความกตัญู
และองคประกอบความมีอิสระ ซึ่งอาจจะเปนไปได ทีม่ ีความแตกตางกัน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยมุงเนนศึกษาวิจัย องคประกอบคุณธรรมเฉพาะของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีความแตกตาง
ในองคประกอบ ความมีสติสมัปชัญญะ องคประกอบการไมเลือกปฏิบัติ องคประกอบการมีวุฒภิ าวะ
ทางอารมณ และองคประกอบความความเปนผูมีจิตสาธารณะ ซึ่งผูบริหารตองมีองคประกอบ
ดังกลาวเหลานี้จําเปนตองมีมากและแตกตางมากจากครู/อาจารยธรรมดา
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ผลการวิจัย ยังพบวาระดับพฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีวินัยเปน
องคประกอบ ที่เปน กรอบที่ควบคุมองคประกอบตาง ๆ ใหอยูภายใตกรอบของวินัย โดยมี
องคประกอบภานในที่สันบสนุนไดแก ฉันทะความพอใจของผูบริหาร ความขยันหมัน่ เพียร ความเปน
ผูมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยสุจริต สอดคลองกับ วิชยั วงษใหญ (2542:6)
ตรงกันวา วินัยของผูบริหาร และเปนกรอบของคุณธรรมดานอื่น ๆ โยมีความแตกตางที่เพิ่มเติม
อันไดแก และ องคประกอบการตั้งเปาหมายเพื่ออนาคต ซึ่งอาจจะเปนไปไดที่ วิชยั องคประกอบ
ความสนใจใฝรู องคประกอบการควบคุมตนเอง องคประกอบความเอื้ออาทร วงษใหญ กลาวถึง
คุณธรรมคนดีทั่ว ๆ ไป แตในการวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจัยคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมี
ความแตกตางกัน ในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ จากบุคคลทั่วไป
ผลการวิจัย ยังพบวา องคประกอบด า นความรั บผิ ด ชอบของผู บริ ห ารสถานศึกษา
สรางความสัมพันธตอผูรับบริการ ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับเฮ็นนิ่ง- ธูรัว และคณะ (Henning-Thutau
and others, 2001:334-336) ใหความสําคัญตออทธิพลที่กอใหเกิดความภักดีตอองคกร ดวยการสราง
คุณภาพของความสัมพันธ (relationship quality) ดวยการสรางความเชื่อถือตอสถานบันในสวนบุคคล
สรางคุณคาในดานการเรียนการสอน และบริการ สรางความผูกพันธตอสถานศึกษา สรางความผูกพันธ
ดานอารมณความรูสึกที่ดีตอ สถานบัน สรางความผูกพันธในดานเปาหมาย กอใหเกิดความภักดีของ
ผูรับบริการตอสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ความขยันหมั่นเพียรของผูบริหารสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ เปน
องคประกอบที่สนับสนุนความวินัยของผุบริหารสถานศึกษ ซึ่งสอดคลองกับโคเวย (Covey 2004:111)
กลาวถึง ผูนําที่งานบรรลุเปาหมาย ตองประกอบดวย คุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ คือวิสัยทัศนทดี่ ี
มีวินยั และมีไฟในตัวเอง ซึ่งคําวาไฟในตัวเองหมายถึงความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง และ องคประกอบ
ดังกลาวยังเปนองคประกอบที่สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษามีวนิ ัยมากขึน้
ผลการวิจยั ยังพบวา ฉันทะความพอใจของผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีวินัย จะสรางความรูสึกผูกพันธกับผูรับบริการ และสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ ในที่สุด
ผูรับบริการเกิดความภักดีตอ องคการ
ผลการวิจัยยังพบวา ความเปนผูมีจิตสาธารณะของผูบริหารสถานศึกษา เปนองคประกอบ
ที่สนับสนุนใหผุบริหารสถานศึกษามีวินยั
ผลการวิจัยพบวา ความยุติธรรมของผูบริหารสถานศึกษาทําใหผูรับบริการมีความรูสึก
ที่ดีและสรางความสัมพันธทดี่ ี เปนสวนทําใหผูรับบริการเกิดความภักดีองคการ
ผลการวิจัยพบวา การมุงผลสําฤทิ์ของงาน ของผูบริหารสถานศึกษา สรางชื่อเสียงให
สถานศึกษา และทําใหผูรับบริการเกิดความภักดีตอสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ จอนสันและคณะ
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(Johnson et al. 2001:231-232) แสดงไวในงานวิจัยวา ผูรับบริการที่มีความสัมพันธที่ดีตอ
สถานศึกษา ดวยความพึงพอใจในผูบริหารที่สรางองคกรใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว สรางความภักดี
ของผูรับบริการตอสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มวี ุฒิภาวะทางอารมณสูง สรางความรูสึกที่ดตี อ
ผูรับบริการ และสรางความพึงพอใจตอผูรบั บริการ ทําใหผูรับบริการเกิดความภักดีตอองคการ ซึ่ง
สอดคลองกับโคเวย(Covey 2004:109) กลาวถึงคุณธรรม ในดานไฟในตัวหมายถึงความฉลาดทาง
อารมณ ถาผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณ เชน มองโลกในแงดี มีความหวัง ประสานพลัง
กลาหาญหนักแนนและแนวแน ไมกดี กันรังเกียจ ไมขลาดกลัว มั่นใจ กลาเผชิญ ไวตอความรูสกึ
ของคน จูงใจคนเกง สนุกสนาน มีอิทธิพลในทางที่ดีตอ คนอื่น มีอารมณขัน เห็นความสําคัญของคน
ซึ่งองคประกอบยอย ๆ เหลานี้ จะสรางความรูสึกที่ดี เกิดความสัมพันธที่ดี ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
และเกิดความภักดีตอองคการ
ผลการวิจยพบวายังพบ ผูบริหารสถานศึกษาที่ความซื่อสัตยสุจริต จะทําใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ และเกิดความสัมพันธทดี่ ี เกิดความรูสกึ ที่ดี ผูรับบริการเกิดความภักดีตอองคการ
ซึ่งสอดคลองกับสตีเฟน คารเตอร(อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2550:89) ที่กลาววา
ความซื่อสัตยสุจริต หรือความสัตยจริง (Integrity) เปนคุณธรรมอันดับแรกที่สะทอนความเปนคนดี
หรือไม เปนคุณสมบัติที่เหนือกวาคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมของแตละคน และ
คุณสมบัติของการเปนมืออาชีพในอาชีพนัน้ ๆ ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ คุณคา และ
ความเชื่อของตนเองอยางสม่ําเสมอ เปนบุคคลที่พูดความจริง ยืนหยัดตอสูตอสิ่งที่ถูกตอง และ
รักษาสัญญาที่ไดใหไว เหลานี้ สรางวามพึงพอใจตอผูรบั บริการ และเกิดความสัมพันธที่ดี เปน
ความรูสึกที่ดที ี่ผูรับบริการมอบใหสถานศึกษา และเกิดเปนความภักดีตอสถานศึกษาในที่สุด
ผลการวิจยั พบวา การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา ทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ มีความรูสึกที่ดี มีความสัมพันธที่ดี สรางชื่อเสียงขององคการ
ผูรับบริการเกิดความภักดี
ยังพบอีกวา องคประกอบความภักดีตอสถานศึกษาของผูรบั บริการ ยังสงผลในดานตาง ๆ
ระหวางองคประกอบดวยกันเองคือ ดานความรูสึกสงผลตอดานความสัมพันธ และดานชื่อเสียง
ดานชื่อเสียงสงผลตอดานความสัมพันธ และ ดานความพึงพอใจ, และดานความพึงพอใจ สงผลตอ
ดานความสัมพันธ และดานความรูสึก
ยังพบอีกวามีองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมสงผลตอกันเอง และ
ไมสงผลตอองคประกอบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ คือ องคประกอบ ความอดกลั้น
ความมีวนิ ัย ความมีสติสัมปชัญญะ การไมเลือกปฏิบัติ ความประหยัด
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ยังพบอีกวา องคประกอบความภักดีตอองคการของผูรับบริการ มีองคประกอบที่
ไมสงผลตอองคประกอบใด ๆ เลย คือ องคประกอบดานความสัมพันธ
และผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา รูปแบบที่พัฒนาสรางขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ และมีองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษารวมทั้ง 14 องคประกอบ
ในการวิจัยครัง้ นี้ยังคนพบวา องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่ทําใหเกิดความภักดี
ของผูรับบริการตอองคการ มีเพียง 7 องคประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ และองคประกอบฉันทะความพอใจ และยังคนพบวา องคประกอบที่ไมสง ผลตอความภักดี
ตอสถานศึกษาของผูรับบริการตอองคการมี 7 องคประกอบ ไดแก ความประหยัด ความมี
สติสัมปชัญญะ การไมเลือกปฏิบัติ ความอดกลั้น ความขยันหมัน่ เพียร ความมีวินยั และความเปน
ผูมีจิตสาธารณะ
การอภิปรายผลจากการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ
ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้ง 6 คน ผูวิจัยไดรวบรวม ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา องคประกอบความภักดีของผูรับบริการ
และรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดี
ของผูรับบริการตอสถานศึกษา พบวา
ดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การนําไปใชประโยชน ผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 6 ทาน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเห็นวา ทั้งองคประกอบคุณธรรม และ
องคประกอบความภักดี มี ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง ในระดับมาก และมีความเห็นวา ความมีวินัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
ของผูบริหารมีความสําคัญมากที่สุด ยังใหความเห็น คุณลักษณะของคนดี หมายถึงลักษณะทาง
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่คิด พูด และกระทําตรงกันในทางสรางสรรคเปนประโยชนกับตน
และสังคม ซึ่งเมื่อผูบริหารสถานศึกษามีวนิ ัยในดานตางๆ ไดแก ความสนใจใฝรู การควบคุมตนเอง
ความเอื้ออาทร ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย ความขยัน และตั้งเปาหมายเพื่อ
อนาคตกจะสามารถสรางความพึงพอใจ สรางความสัมพันธที่ดี สรางความรูสึกที่ดี สรางชื่อเสียงให
องคการ สวนดานองคประกอบความภักดี ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในระดับมาก และ
เพิ่มเติม ดานการสรางความรูสึกที่ดีตอผูรับบริการ ชุมชนของ เนนใหความสําคัญที่ผูบริหารและ
การสรางความสัมพันธที่ดีตอ ชุมชน เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความภักดีของผูรับบริการ
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หรือชุมชน กอใหเกิดความพึงพอใจ และที่สุดชื่อเสียงจะตกอยูสถานศึกษา เปนการสรางความภักดี
ใหกับองคการ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองในทิศทางเดียวกัน วามี
ความเหมาะสม เนื่องจากสวนใหญเห็นวาเปนคุณธรรมที่มาจากมาตรฐานทั่วไปที่พึงปฏิบัติ เปน
คุณธรรมที่พึงประสงค และเปนคุณธรรมที่สังคมไทยควรมีและดํารงคไวเพื่อใหเปนแกนหลักใน
การยึดเหนี่ยวรวมกัน และยังแนะนําเพิ่มเติม วาคุณธรรมของผูบริหารในเชิงพุทธศาสนา เปน
แนวทางที่ควรปฏิบัติ เนื่องจาก ประชาชนชาวไทยนับถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ การนําเอา
คุณธรรมทางพุทธศาสนามาใช เปนแนวทางที่สามารถทําไดงาย และยังเสนอแนะตอถึงคุณธรรม
ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็เปนแนวทางที่ควรนอมนํามาปฏิบัติ
ดวยกันทุกคน ทุกองคการ
สวนดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะในรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวาง
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีของผูรบั บริการตอองคการ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองตรงกันวามีความเหมาะสมมาก เนื่องจากปจจุบัน การแขงขันในสถาบันการศึกษาไมวา
ของรัฐหรือเอกชนตองอาศัยความมุงมั่น ความตั้งใจ การมีวินยั ที่จะสรางวิสัยทัศน เพือ่ กําหนดเปน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษา และยังแนะนําวา การสรางวิสัยทัศน คานิยม และการนําเสนอคุณคา
ขององคการ ซึ่งเปนพันธกิจหลักขององคการ และแผนเชิงกลยุทธเปนคนละเรื่องกับกระบวนการที่
ทําใหทุกคนในองคกร เขาใจตรงกัน แตมีความสําคัญเทาเทียมกัน ทั้งสองเรื่องเปนงานสําคัญ
ภารกิจของผูนําในเรื่องการทําตนเปนแบบอยางที่เดนชัดยิ่ง คือผูนําตองมีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง มิฉะนั้นคนในองคการก็จะเขาใจไมตรงกัน ไมมีความสอดคลองกันในเรื่องยุทธศาสตร
ทุกสิ่งทุกอยางก็จะไมเปนไปตามแผนการ และสิ่งที่เปนหลักที่ผูนําจะตองนําเปนแบบอยางในสราง
วิสัยทัศน คือคานิยม ซึ่งเปนคุณธรรมประจําใจ การสรางคานิยมใหมสําหรับขาราชการไทย โดยมี
วัฒนธรรมในการทํางานใหม เนนความสามารถและผลงาน เนนความสุจริต ความโปรงใส
ความรับผิดชอบ มีความกลาทําในในสิ่งที่ถูกตอง มีวนิ ัยในตนเอง คือหนทางนําไปสูความสําเร็จ
ความสําเร็จนี้เอง คือความรูสึกทางอารมณ หรือสถาวะทางอารมณของผูรับบริการ ชุมชน คนใน
องคกรจะมอบให ซึ่งเปนความสําเร็จที่เรียกวาความภักดีตอ องคการ
ขอเสนอแนะทางการวิจัย
จากการวิจัย รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กับความภักดีของผูรับบริการตอสถานศึกษา ไดคนพบนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
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ซึ่งเปนองคความรูทางดานการบริหาร ในการสรางความภักดีของผูรบั บริการตอสถานศึกษาอันเปน
การพัฒนาองคการใหกาวหนา บนพื้น ฐานของผูรั บบริ การที่มี ค วามภักดีตอองคการ กอใหเกิด
ความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน บอกตอ ทําใหองคการเจริญเติมโต มั่นคง และมีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจยั จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ดานนโยบาย
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ สงผลกระทบโดยตรงกับระบบชีวติ
ความเปนอยูของสังคมของทุกประเทศในโลก ประเทศไทยก็เปนสวนหนึ่งของสังคมโลก และ
อยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยน การศึกษาจึงเขามามีบทบาทในการวางรากฐานใหเยาวชนเปน
พลเมืองที่มีภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี และมั่นคงพรอมไปกับการเปลี่ยนแปลงคูไปกับผูที่มีคุณธรรม
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูน ําที่เปนแบบอยางของครูผูสอน นักเรียน สังคม ชุมชน ดังนั้นการนําเอา
รูปแบบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อสรางความภักดีของผูรับบริการ จึงควรถูกกําหนดเปน
นโยบายและเปนวาระของชาติ เพื่อใหเปนแผนแมบท นํามากําหนดยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสถานศึกษารวมกับชุมชน โดยทุกฝายมีสวนรวม ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาเอง สามารถนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรในการสรางเสริมองคการ ดวยการกหนดและ
สรางกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความรูสึกและความพึงพอใจทีด่ ี เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางคนในองคการ ชุมชน และ
ผูที่มีสวนเกีย่ วของ ซึ่งสิ่งเหลานี้ ใชงบประมาณ คน วัสดุอุปกรณนอย แตเนนเรื่องการปลูกจิตสํานึก
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนสําคัญ ผลที่ตามมาทําใหเกิดความภักดีตอองคการ

2. ดานการนําไปปฏิบัติ
2.1 ในการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรเปนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการนํา
ผลการวิจยั ไปใชตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง เพราะหากกลุมตัวอยางมีความแตกตาง
กับกลุมประชากรในครั้งนี้ จะทําใหการอางอิงขาดความแมนยํา
2.2 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ความมีวินัยของผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรอบในการนําไปปฏิบัติจริง ควรกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองโดยมีองคประกอบหลัก
ในดานคุณธรรม อันไดแก ฉันทะความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู ความขยันหมัน่ เพียร ความชอบธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต เพราะความมีวินัย ทําใหผูรับริการเกิดความภักดีตอองค คือสถานศึกษา
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ผูรับบริการอันประกอบดวยพอแมผูปกครอง ชุมชน ซึ่งจะกลับมาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งทางตรง
และทางออม
2.3 ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ควรศึกษาหา
ความรูในดานตาง ๆ จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร และรวมกับชุมชน
รวมทั้งมีการจัดสัมนา และอบรม ความรูเรื่องการตลาด แบบองครวม เพือ่ พัฒนาตนเองใหเปนสวนหนึ่ง
ขององคการในการสรางความภักดีของผูรบั บริการที่มีตอองคกรบนพืน้ ฐานความรูคคู ุณธรรมตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งตอไป ดังนี้
1. จากการวิจัยครั้งนี้ไดนําเอาคุณธรรมทั่วไปมาใชในการวิจัย ควรมีการนําเอาองคประกอบ
คุณธรรมตามแนวทางทศพิศราชธรรม หรือองคประกอบคุณธรรมทางพุทธศาสนามาเปนองคประกอบ
ในการทําวิจยั ตอไป
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีการปรับแตงโมเดลจากสมมติฐาน หลังจากตรวจสอบกับ
ขอมูลเชิงประจักษ จึงควรมีการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุที่สงผลตอความภักดีของผูรับบริการ
ที่มีตอองคการในกลุมตัวอยางที่มี ลักษณะคลายคลึงกันอีกครั้งเพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธที่มี
ความเชื่อมั่นสูงยิ่งขึ้น
3. การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรเปรียบเทียบกับ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล เปนตน วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณ
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ที่ ศธ 0520.203.2/

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอสัมภาษณงานวิจยั เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ
นมัสการ
สิ่งที่สงมาดวย

แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด

ดวย นายชฎิล นิ่มนวล รหัสนักศึกษา 48252902 นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรบั อนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรือ่ ง “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ”
ในการนีภ้ าควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหให
นายชฎิล นิ่มนวล สัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบปจจัยคุณธรรมที่มีอิทธิพลตอความภักดีขององคกร
เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจยั ตอไป
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอนมัสการดวยความเคารพ

(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ดานคุณธรรมทางพุทธศาสนา และกระทรวงศึกษา
1. พระธรรมคุณาภรณ (เอื้อน หาสธมฺโม)
2. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
3. พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน ปฺญาสิริ)
4. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรม ของกรุงเทพมหานคร
1. นายพุทธิพงษ ปุณณกันต
2. นายจําเริญ ศิริพงศติกานนท
3. นางสาวประนอม เอีย่ มประยูร
4. นายสิทธิรัตน ถ้ําสุวรรณ
5. นางสุดสวาท พลานันทกุลธร
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานคุณธรรมของสํานักงาน กพ.
1. คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค
2. ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
3. นายปรีชา นิศารัตน
4. นางสาววัธนี ตรีทอง
5. นางชมนาด พงศพนรัตน
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานความภักดี และคุณธรรม
1. รองศาสตราจารย ดร. กุณฑลี รื่นรมย
2. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ
4. ศาสตาจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
5. รองศาสตราจารย ดร. เชาว โรจนแสง
2435

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
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ศธ 0520.203.2 /

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
ธันวาคม 2551

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่ งมือวิจัย

เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นายชฏิล นิ่มนวล รหัสนักศึกษา 48252902 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรบั บริการ” ในการนีภ้ าควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอ
ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงของเครื่ อ งมื อ เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอม
หนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร. ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ฝายธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. รองศาสตราจารย ดร. กุณฑลี รื่นรมย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทเนตร
3. ดร. รังสรรค มณีเล็ก
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี นิลกรณ
5. ดร. ภัทรพล มหาขันธ

ภาคผนวก ค
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือ

204

ที่ ศธ 0520.203.2 /

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
มกราคม 2552

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นายชฎิล นิ่มนวล รหัสนักศึกษา 48252902 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรบั อนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรือ่ ง “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ” ในการนี้ ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายชฎิล นิ่มนวล ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือใน
สถานศึกษาของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0 3421 9136
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รายชื่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อทดลองเครื่องมือในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบริหารโรงเรียน วัดมหาธาตุ เขตพระนคร
ผูบริหารโรงเรียน ปทุมวัน เขตประทุมวัน
ผูบริหารโรงเรียน วัดยานนาวา เขตยานนาวา
ผูบริหารโรงเรียน บานลาดพราว เขตจตุจกั ร
ผูบริหารโฌรงเรียน วัดสรอยทอง เขตบางซื่อ

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/ว.

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
มกราคม 2552

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
ดวย นายชฎิล นิ่มนวล นักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดี
ของผูรับบริการตอองคการ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหาร รองผูบริหาร
ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ ในการนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ผูบริหาร รองผูบริหาร ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนทราบ เพื่อขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนกั ศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร 0-3421-8788, 0-3424-3435
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รายชื่อโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 90 โรงเรียน
เขตดุสิต จํานวน 9 โรงเรียน
1. โรงเรียนเบญจมบพิตร
2. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
3. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
4. โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
5. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
6. โรงเรียนวัดราชผาติการาม
7. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
8. โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม
9. โรงเรียนสุโขทัย
เขตบางรัก จํานวน 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดแกวแจมฟา
2. โรงเรียนวัดมวงแค
3. โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
4. โรงเรียนวัดสวนพลู
5. โรงเรียนวัดหัวลําโพง
เขตพญาไท จํานวน 1 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดไผตัน
เขตพระโขนง จํานวน 4 โรงเรียน
1. โรงเรียนบางจาก
2. โรงเรียนพูนสิน
3. โรงเรียนวัดธรรมมงคล
4. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม
เขตบางกอกใหญ จํานวน 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดดีดวด
2. โรงเรียนวัดทาพระ
3. โรงเรียนวัดนาค
4. โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
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5. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
6. โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร
เขตราษฎรบูรณะ จํานวน 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดบางปะกอก
2. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
3. วัดประเสริฐสุทธาวาส
4. โรงเรียนวัดแจงรอน
5. โรงเรียนวัดสน
6. โรงเรียนวัดสารอด
เขตลาดพราว จํานวน 6 โรงเรียน
1. โรงเรียน คลองทรงกระเทียม
2. โรงเรียน เทพวิทยา
3. โรงเรียนเพชรถนอม (คลองเสือนอย)
4. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ
5. โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
6. โรงเรียนวัดลาดพราว
เขตบึงกุม จํานวน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนคลองกุม
2. โรงเรียนคลองลําเจียก
3. โรงเรียนประภาสวิทยา
4. โรงเรียนพิชัยพัฒนา
5. โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ
6. โรงเรียนวัดนวลจันทร
7. โรงเรียนวัดบางเตย
8. โรงเรียนวัดพิชัย
เขตคลองสามวา จํานวน 18 โรงเรียน
1. โรงเรียนกลางคลองสอง
2. โรงเรียนบางชัน
3. โรงเรียนบานแบนชะโด
4. โรงเรียนบานหนองระแหง
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5. โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา
6. โรงเรียนวัดคูบ อน
7. โรงเรียนวัดบัวแกว
8. โรงเรียนวัดแปนทอง
9. โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร
10. โรงเรียนวัดลํากระดาน
11. โรงเรียนวัดศรีสุก
12. โรงเรียนวัดสุขใจ
13. โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
14. โรงเรียนสุเหราเกาะขุนเณร
15. โรงเรียนสุเหราคลองสี่
16. โรงเรียนสุเหราคลองหนึ่ง
17. โรงเรียนสุเหราสามวา
18. โรงเรียนสุเหราแสนแสบ
เขตมีนบุรี จํานวน 13 โรงเรียน
1. โรงเรียนคลองสองตนนุน
2. โรงเรียนคลองสาม
3. โรงเรียนบานเกาะ
4. โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ)
5. โรงเรียนมีนบุรี
6. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ (คลองสี่)
7. โรงเรียนวัดทอง
8. โรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ
9. โรงเรียน วัดแสนสุข
10. โรงเรียนวัดใหมลํานกแขวก
11. โรงเรียน ศาลาคู
12. โรงเรียนสุเหราทรายกองดิน
13. โรงเรียนสุเหราบางชัน
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เขตหนองแขม จํานวน 6 โรงเรียน
1. โรงเรียนคลองบางแวก
2. โรงเรียนบานขุนประเทศ
3. โรงเรียนประชาบํารุง
4. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
5. โรงเรียนวัดหนองแขม
6. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
เขตบางบอน จํานวน 8 โรงเรียน
1. โรงเรียนบานนายผล
2. โรงเรียนบานนายสี
3. โรงเรียนบานนายเหรียญ
4. โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค
5. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร
6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม
7. โรงเรียนวัดบางบอน
8. โรงเรียนสถานีพรมแดน

ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ฉบับที_่ __________

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมผูบ ริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ

ผูตอบแบบสอบถาม(โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร)
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบริหารสถานศึกษา
รองผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
กรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง
รวม

1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
6 คน

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรักษ
อาจารย ดร. ศริยา สุขพานิช
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คําชี้แจง
การบริหารสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน
สภาพการแขงขันของโลกปจจุบัน สถานศึกษาจําเปนตองสรางความสามารถหลักขององคการ
(Core Competency) เพื่อใชเปนเครื่องมือสรางองคการใหเกิดความเขมแข็ง เติบโต มั่นคง และยั่งยืน
ผูนําที่มีคุณธรรม ถือเปนสัญลักษณขององคกร เปนแบบอยาง และเปนผูสรางแรงจูงใจใหคนใน
องคการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตอผูรับบริการ (ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้ง
ทองถิ่น) ใหเกิดความสัมพันธที่ดี ความพึงพอใจ ความรูสึกผูกพัน และเกิดความรูส ึกที่ดี สรางเปน
ความภักดี แสดงออกดวยการมาใชบริการซ้ํา ใหความชวยเหลือ สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม
บอกตอไปยังผูอื่น ปกปอง และรวมดูแลสถานศึกษา การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา
จําเปนตองอาศัยการสนับสนุน ชวยเหลือ จากผูรับบริการ จึงจะสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรางความเติมโต มั่นคง และยั่งยืน ขององคการ ในชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบตอไป
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ฉบับนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีขอคําถาม จํานวน 104 ขอ
ตอนที่ 3 ความภักดีของ ผูรับบริการ ตอผูบริหารสถานศึกษา มีขอคําถามจํานวน 30 ขอ
โดย มีวัตถุประสงคเพื่อตองการคําตอบเกีย่ วกับ คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และ
องคประกอบความภักดีของผูใชบริการที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา
คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนในการนําผลการศึกษาไปใช เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อันเปนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง
และโปรดกรุณารวบรวมแบบสอบถามสงกลับ ตามที่อยู ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 จะเปน
พระคุณยิ่ง การตอบแบบสอบถามนี้จะไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้.
(

)

นายชฎิล นิ่มนวล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ”
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน
หนาขอความทีต่ รงกับสถานภาพของทาน
เพศ

หญิง

ชาย

อายุ

นอยกวา 25 ป
46-55 ป

25-35 ป
มากกวา 55 ป

36-45 ป

ต่ํากวาปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาโท

ปริญญาตรี
อื่นๆ.........

ปริญญาโท

1-5 ป
16-20 ป

6-10 ป
21-25 ป

11-15 ป
มากกวา 25 ป

วุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ

ตําแหนงปจจุบัน

ผูบริหารสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา

รองผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน

ผูปกครอง

ตอนที่ 2 องคประกอบคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย : ผูบ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหาร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามขอมูลคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษามีทั้งหมด 104 ขอ กรุณาทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองวางทางขวามือ ระดับความคิดเห็น ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทานเพียง
ชองเดียว โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานมีคุณธรรมมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานมีคุณธรรมมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานมีคณ
ุ ธรรมปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานมีคุณธรรมนอย
ระดับ 1
หมายถึง
ผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารงานคุณธรรมนอยที่สุด
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นอย

นอยที่สุด

ผูบริหารไมทุจริตตอหนาที่ ทําอะไรตรงไปตรงมา
ผูบริหารรักษาความลับได และเปนที่ไววางใจของผูอื่น
ผูบริหาร ใหสินบนบางเล็กนอย ชวยใหงานสําเร็จลุลวง
ผูบริหาร โกหกหรือปกปดขอเท็จจริงเพื่อความอยูรอดของตนเอง
ผูบริหารไมแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบ
ผูบริหารรูสึกไมสบายใจเมื่อพูดโกหก
ผูบริหารทําตามที่พูดเสมอ
ผูบริหารไมทําอะไรที่ทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร
ผูบริหารไมชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา/คนในครอบครัวที่ขโมยของ
จากรานคา
ผูบริหารคอยตักเตือนผูใตบังคับบัญชาไมใหคดโกงคนอื่นเสมอ
แมวาผูบริหารจะมีโอกาสที่จะไดรับสินบนจากผูรับบริการ แต
ผูบริหารไมรับสินบนนั้น
ผูบริหารคิดวาองคกร และสังคมจะสงบสุขได ถาทุกคนมีความชื่อ
สัตยสุจริต
ผูบริหารใจเร็วดวนไดไมไตรตรองใหถวนถี่
ผูบริหารขาดความรอบคอบในการทํางาน
ผูบริหารใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ
ผูบริหารคิดวากันไวดีกวาแก ถาแยแลวแกไมทัน
บางครั้งผูบริหารจําไมไดวาวางปากกาไวที่ไหน
บางครั้งผูบริหารจะตองเดินไปดูวาปดไฟแลวหรือยังในเดือนที่แลว
อยางนอย 2-3 ครั้ง
ผูบริหารเลือกรับประทานแตอาหารที่ดีมีประโยชน
ผูบริหารไตรตรองใหรอบคอบกอนการตัดสินใจทุกครั้ง
ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดดีเสมอ
ผูบริหาร สามารถควบคุมสติได แมเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น
ผูบริหารสามารถหาทางแกไขใหองคกรไดเมื่อเกิดปญหาขึ้น
ผูบริหารคอยเตือนคนในองคกร ไมใหใชอารมณในการตัดสินปญหา

ปานกลาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก

ความคิดเห็นที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร

5
......
......
......
......
......
......
......
......
......

4
......
......
......
......
......
......
......
......
......

3
......
......
......
......
......
......
......
......
......

2
......
......
......
......
......
......
......
......
......

1
......
......
......
......
......
......
......
......
......

...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......
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50.

นอย

นอยที่สุด

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ปานกลาง

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

5
ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตองครบถวน
......
ผูบริหารรักษาผลประโยชนของสถานศึกษาและชาติ
......
ผูบริหารยอมรับผลการกระทําของตนเอง และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ......
ผูบริหารไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย
......
ผูบริหารเขาประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
......
ผูบริหารรวมมือในการทํางานของชุมชนอยางเต็มที่
......
ผูบริหารทํางานในสวนที่ดีรับมอบหมายอยางดีที่สุด
......
ผูบริหารปฏิบัติตามภาระหนาที่ตอองคกร
......
ผูบริหารดูแลเอาใจใสสมาชิกในองคกร เมื่อเจ็บปวย
......
ผูบริหารยอมนอนดึกเพื่อทํางานสงใหทันตามกําหนด
......
ผูบริหารบอกคนรอบขางใหชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
......
ผูบริหาร คอยเตือนคนรอบขางใหชวยกันรับผิดชอบตอสังคม
......
ผูบริหาร สนับสนุนคนในองคกรใหรับผิดชอบตอสิ่งที่รับมอบหมาย ......
เสมอ
ผูบริหารใหความเสมอภาคเทาเทียมกันแกทุกคน
......
ผูบริหารฟงความรอบดาน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น
......
ผูบริหารโตแยงเมื่อมีการใชอํานาจหนาที่ไมถูกตองเปนธรรม
......
ผูบริหาร ไมเขาขางคนผิด แมจะเปนคนใกลชิด
......
ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหเคารพสิทธิ์ของผูอื่นเสมอ
......
ผูบริหารทํางานโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
......
ผูบริหารเคารพสิทธิของผูอื่นเสมอ
......
ผูบริหารรูสึกไมสบายใจที่ตองชวยเหลือคนผิด
......
แมวาผูใตบังคับบัญชาทําผิด ผูบริหารยังคงยึดหลักความถูกตองเสมอ ......
ผูบริหารไมอยูฝายเดียวกับองคกรของตน หากองคกรทําผิดตอสังคม ......
ผูบริหาร คิดวาความยุติธรรมทําใหสังคมสงบสุข
......
ผูบริหารคอยเตือนผูใตบังคับบัญชา ใหมีความยุติธรรมตอคนรอบ
......
ขาง
ผูบริหารตัดสินทุกเรื่องอยางดวยความยุติธรรมเสมอ
......

มาก

ความคิดเห็นที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
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...... ...... ...... ......
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

นอย

นอยที่สุด

ผูบริหารไมใชอํานาจเหนือผูอื่น หากไมจําเปน
ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลตัดสินทุกอยางดวยความเปนธรรม
ผูบริหาร อดทน อดหลับอดนอน เพื่อใหงานสําเร็จ
ผูบริหาร ทํางานโดยไมงอมืองอเทา
ผูบริหาร คิดวาอุปสรรคือคสามทาทายที่ตองกาวขามไปใหได
ผูบริหารตั้งใจที่จะขยันใหมากกวาที่ผานมา
ผูบริหารไมยอทอตออุปสรรคทีผ่ านเขามาในชีวิต
ผูบริหารคิดวาสังคมจะเจริญกาวหนาได ถาทุกคนขยันมากขึ้น
หากมีเวลาวาง ผูบริหารจะทํางานพิเศษเพิ่มเสมอ
ผูบริหารอาสาทํางานเมื่อมีเวลาวางเสมอ
ผูบริหารมอบหมายใหคนในองคกรทํางานลวงเวลามากขึ้น
ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาในการทํางานตอวัน
เพิ่มขึ้น
ผูบริหารใชเวลาวางในแตละวันใหเกิดประโยชนสูงสุดเสมอ
ผูบริหาร คอยเตือนใหคนในครอบครัว ตั้งใจทํางาน ไมหวังรอแต
โชคลาภ
ผูบริหารละเลยขอหามเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อมีโอกาส
ผูบริหารมักหาเหตุผล เพื่อทําการฝาฝนกฏระเบียบ
ผูบริหารชวยรักษา และไมทําลายสาธารณสมบัติ
ผูบริหารเห็นดวยที่รัฐบาลสงเสริมใหทุกคนเคารพ และปฏิบัติตาม
กฏหมาย
ผูบริหารปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ และไมใชอภิสิทธิเสมอ
ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา และคนรอบขางปฏิบัติตาม
กฏหมาย
ผูบริหาร ไมทิ้งขยะในที่ไมควรทิ้ง
ผูบริหารไมทําลายสิ่งแวดลอม
ผูบริหารไมแซงคิวขณะรอทํากิจกรรมอยางได?อยางหนึ่ง
ผูบริหารไมแกปญหาดวยความรุนแรงที่ขัดตอกฏหมายบานเมือง

ปานกลาง

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

มาก

ความคิดเห็นที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
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75. ผูบริหารเตือนผูใตบังคับบัญชาในองคกรไมใหทําสิ่งที่ขัดกับ
กฏหมาย
76. ผูบริหารขับขี่ยานพาหนะเปนไปตามกฎจราจรอยางสม่ําเสมอ
77. ผูบริหารไมเดินลัดสนามที่ติดปายหามเดินลัดสนาม
78. ผูบริหารเห็นดวยกับการที่รัฐบาลออกกฎหมายใหคนอยูภายใตกติกา
เพื่อใหสังคมสงบสุข
79. ผูบริหารทํางานดวยความอดทน ไมยอทอตออุปสรรค
80. ผูบริหารควบคุมอารมณได เมื่อมีสิ่งที่ไมเปนไปตามคาดหวัง
81. ผูบริหารหยุดกิจกรรมทุกอยางเมื่อรูสึกทอ หรือเหนื่อยหนาย
82. ผูบริหารรูสึกรําคาญ และหงุดหงิดเมื่อตองรวมงานกับคนที่ตนไม
ชอบ
83. ผูบริหารไมโกรธเมื่อถูกตําหนิ หรือถูกวิจารณดวยถอยคําที่รุนแรง
84. แมจะเปนงานหนักมากผูบริหารยังคงทํางานนั้น
85. แมถูกผูรวมงานพูดจาถากถางผูบริหารไมโตตอบ
86. ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางไมใหทอแทตออุปสรรค
87. แมวาผูบริหารจะถูกกลั่นแกลง แตก็ยังคงอยูนิ่ง
88. ผูบริหารพยายามเตือนคนรอบขางใหอดกลั้น ไมเสพสิ่งเสพติด
89. ผูบริหารยังคงทํางานนั้น แมวาจะเปนงานที่ยากมาก
90. ผูบริหารคอยเตือนคนรอบขางใหอดทนตอสิ่งยั่วยุทั้งหลาย
91. แมวาผูบริหารจะมีปญหาหนัก ก็สามารถผานพนไปได
92. ผูบริหารแสวงหาความรู ประสบการณ และนํามาพัฒนางานที่ไดรับ
มอบหมาย
93. ผูบริหารมุงมั่นตองานทุกอยางที่ไดรับมอบหมาย
94. ผูบริหารทุมเททํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
95. ผูบริหารไมเกี่ยงงานพยายามทํางานใหประสบความสําเร็จ
96. ผูบริหาร รูสึกเหนื่อย จะหยุดงานทันที แมวางานจะเสร็จไมทัน
กําหนด
97. ผูบริหารมีความพึงพอใจตอหนาที่หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

ความคิดเห็นที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
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98. ผูบริหารมีความเต็มใจจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง
99. ผูบริหารเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและบังเกิดผลดีตองาน
100. ผูบริหารรวมมือปฏิบัติงานกับกลุมดวยความเต็มใจ
101. ผูบริหารใชเงินอยางมัธยัสถ
102. ผูบริหาร ปดน้ําปดไฟทุกครั้ง เมื่อหมดกิจกรรมนั้น ๆ
103. ผูบริหารดูแลรักษาทรัพยสินของตนเอง ใหคงอยูและสามารถใชงาน
ไดดี
104. ผูบริหาร นําวัสดุสิ่งเหลือใชดัดแปลงใหเกิดประโยชนในการใชสอย

นอยที่สุด

นอย

ปานกลาง

มาก

ความคิดเห็นที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับพฤติกรรมของผูบริหาร
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ตอนที่ 3 ความภักดีตอสถานศึกษาของ ผูร ับบริการ
คําอธิบาย: ผูร ับบริการ หมายถึง ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งทองถิ่น
แบบสอบถามขอมูลองคประกอบความภักดีตอสถานศึกษาของผูใชบริการมีทั้งหมด 30
ขอ กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางทางขวามือ ระดับความคิดเห็น ซึ่งตรงกับความคิดเห็น
ของทานเพียงชองเดียว โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูรับบริการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบภักดีตอสถานศึกษามากที่สุด
ผูรับบริการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบภักดีตอสถานศึกษามาก
ผูรับบริการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบภักดีตอสถานศึกษาปานกลาง
ผูรับบริการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบภักดีตอสถานศึกษานอย
ผูรับบริการมีความคิดเห็นเกีย่ วกับองคประกอบภักดีตอสถานศึกษานอยที่สุด
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ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ดานความสัมพันธ(relationship)
1. มีสวนรวมในจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแหงนี้
2. แนะนํา สถานศึกษาแหงนี้แกบุคคลอื่น
3. สนใจดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
4. ถาตองเลือกอีกครั้งยังคงเลือกการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาเดิม
5. เมื่อตองเลือกสถานศึกษายังคงเลือกสถานศึกษาเดิม
6. รูสึกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในสถานศึกษา
7. รูสึกตลอดเวลาวา เปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา
8. แมวาไมไดเปนสมาชิกสถานศึกษายังระลึกถึงประจํา
9. สถานศึกษาแหงนี้มีความเกี่ยวของกับอาชีพการงาน
ดานชื่อเสียง (reputation)
10. ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา
11. เมื่อคิดถึงสถานศึกษาคิดถึงสถานศึกษาแหงนี้กอน
12. สถานศึกษาเปนที่เชื่อถือและนาไววางใจ
13. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับในวงธุรกิจและสังคม
14. สถานศึกษาใหความสําคัญตอความตองการของผูรับบริการและ
ชุมชน
15. สถานศึกษาปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
ดานความพึงพอใจ (satisfaction)
16. สถานศึกษาแหงนี้สรางโอกาสที่ดีในการศึกษาตอ
17. ประเมินผลลัพธเมื่อจบจากสถานศึกษานี้เปรียบเทียบกับความคาดหวัง
18. ความพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษาเปนไปตาม
วัตถุประสงค
19. ความพอใจเกี่ยวกับสถานศึกษาในลักษณะทั่ว ๆ ไป
20. ความพอใจสถานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
21. ความพอใจสถานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับอุดมคติของตนเอง
22. ครู และบุคลากรทางดานการศึกษา ของสถานศึกษา มีเพียงพอ
23. สภาพโครงสราง สถานศึกษา ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

มาก

ความคิดเห็นของผูใชบริการตอสถานศึกษา

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็นตอ
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นอยที่สุด
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ขอบพระคุณอยางยิ่งที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

นอย

มาก

24. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาสอดคลองกับสภาพ
สังคม
25. การประเมินผลมีคุณภาพของสถานศึกษาเชื่อถือได
26. สถานศึกษาเปนแหลงใหบริการทางการศึกษาที่เปนองคกร
การเรียนรู
ดานความรูสึก (felling)
27. ผูบริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาพูดความจริงทุกครั้ง
28. ผูบริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาดําเนินกิจกรรรมทุกครั้ง
นาสนใจ
29. เชื่อถือใน ครู และบุคลากรของสถานศึกษา
30. ผูบริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษารักษาสัญญาที่ใหไว

มากที่สุด

ความคิดเห็นของผูใชบริการตอสถานศึกษา

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ
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ที่ ศธ 0520.203.2/

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
มกราคม 2553

เรื่อง ขอสัมภาษณงานวิจยั
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย

แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด

ดวย นายชฎิล นิ่มนวล รหัสนักศึกษา 48252902 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ”
ในการนีภ้ าควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหให
นายชฎิล นิ่มนวล สัมภาษณเกีย่ วกับรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางปจจัยคุณธรรมกับ
ความภักดีตอองคการ เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อผูใ หสัมภาษณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู
รองศาสตราจารย ดร.เชาว โรจนแสง
ดร.วิเชียร เกตุสิงห
นายจําเริญ ศิรพิ งศติกานนท
รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตรดับ

ภาคผนวก ช
เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ
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แบบแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย
เรื่อง
“รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ”
(The Linear Structural Relationship Model Between Moral of School Administrators
and Organization Loyalty of Clients)

-------------------------แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนสวนสําคัญยิ่งกอนการสรุปผลการวิจัย กลาวคือ เปน
ขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ โดยผูวิจยั กําหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ดาน คือ ดานความ
เหมาะสม (propriety standards) ดานความเปนไปได (feasibility standards) ดานความเปน
ประโยชน (utility standards) และดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) หลังจากที่ทาน
ไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว ขอความกรุณาจากทานในการ ใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพื่อสรุปผลงานวิจยั ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา และผูที่สนใจ เพื่อนํารูปแบบนี้ไปใชประโยชน ในสถานศึกษา หรือ
องคการที่เกี่ยวของทางการศึกษาตอไป
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหครั้งนี้ หากทาน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดตอไดที่ 081-634 8316

นายชฎิล นิ่มนวล
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความอดกลั้น X11
ฉันทะ ความพอใจ X14
ความขยันหมัน่ เพียร X13

0.14**

ความรับผิดชอบ X1

0.18**

0.26**

0.10**

0.12**

ความรูสึก Y4

0.18*

ความมีวินัย X2

0.16**
0.19**
ความสัมพันธ Y1

ความเปนผูมีจิตสาธารณะX12
0.16**
ความมีสติสัมปชัญญะX5
การไมเลือกปฏิบัติ X10

0.36**

0.23**
ชื่อเสียง Y2

0.16*

0.094**

0.13**
ความยุติธรรม X3

0.52**

0.095*

0.39**

0.55**

ความพึงพอใจ Y3
การมุงผลสัมฤทธิของงาน X8

0.14**

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ X9
0.13**

-0.079**

ความประหยัดX7
ความซื่อสัตยสุจริตX4

0.058*

การคํานึงผลประโยชนสวนรวม
สูงสุดX6

Chi-Square = 97.17, df = 60, P-value = 0.00170, RMSEA = 0.034
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
“รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
กับความภักดีของผูรับบริการตอองคการ”
“รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
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กับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ”
(The Linear Structural Relationship Model between Moral of School Administrators
And Organization Loyalty of Clients)
ผูใหขอมูล
นาย
นาง
นางสาว……………………………………………….......
ตําแหนง...........................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………….........……………
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็น ในลักษณะที่ทานเห็นวา มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มี
ความถูกตอง และการนําไปใชประโยชน ไดจริง ตามความคิดเห็นของทาน
ขอใหทา นทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็น รูปแบบความสัมพันธ
เชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับความภักดีตอ องคการของผูรับบริการ 3
ดาน ดังตอไปนี้ อยางไรบาง

ความคิดเห็น
รายการคุณธรรม
การใชประโยชน
ของผูบริหารสถานศึกษา และ ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง
องคประกอบความภักดีของ เหมาะ ไม
เปน เปนไป ถูก
ไม
เปน
ไมเปน
เหมาะ
สม
ไปได ไมได ตอง ถูกตอง ประโยชน ประโยชน
ผูรับบริการ
สม

คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
1. ความรับผิดชอบ(X1)
2. ความมีวินัย(X2)
3. ความยุติธรรม(X3)
4. ความซื่อสัตยสุจริต(X4)
5. ความมีสติสัมปชัญญะ(X5)
6. การคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมสูงสุด(X6)
7. ความประหยัด(X7)
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ความคิดเห็น
รายการคุณธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา และ
องคประกอบความภักดีของ
ผูรับบริการ

ความ
เหมาะสม
ไม
เหมาะ
เหมาะ
สม
สม

ความเปนไป
ได

ความถูกตอง

เปน
ไปได

ถูก
ตอง

เปนไป
ไมได

การใชประโยชน

ไม
เปน
ถูกตอง ประโยชน

ไมเปน
ประโยชน

8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8)
9. การมีวุฒิภาวะทางอารมณ(X9)
10. การไมเลือกปฏิบัติ(X10)
11. ความอดกลั้น(X11)
12. ความเปนผูมีจิตสาธารณะ
(X12)
13. ความขยันหมั่นเพียร(X13)
14. ฉันทะ ความพอใจ(14)
คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานความพึงพอใจ (Y1)
2. ดานความสัมพันธที่ดี(Y2)
3. ดานความมีชื่อเสียง(Y3)
4. ดานความรูสึกที่ดี(Y4)
รูปแบบความสัมพันธ
เชิงโครงสราง

ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของคุณธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา กับความภักดีตอ
องคการของผูร ับบริการ
1. จากรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง ระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ทานเห็นวาองคประกอบคุณธรรมตาง ๆ ตอไปนี้
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
1.1 ความรับผิดชอบ(X1)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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1.2 ความมีวน
ิ ัย(X2)

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ความยุติธรรม(X3)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ความซื่อสัตยสุจริต(X4)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ความมีสติสัมปชัญญะ(X5)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมสูงสุด(X6)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ความประหยัด(X7)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน(X8)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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1.9 การมีวุฒภิ าวะทางอารมณ(X9)

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.10 การไมเลือกปฏิบัติ(X10)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.11 ความอดกลั้น(X12)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.12 ความเปนผุมีจติ สาธารณะ(X12)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.13 ความขยันหมัน
่ เพียร(X13)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.14 ฉันทะ ความพอใจ(14)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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2. จากรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง ระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ ทานเห็นวาองคประกอบดานตาง ๆ ตอไปนี้ มีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
2.1 ดานความสัมพันธ (Y1)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.2 ดานความมีชื่อเสียง (Y2)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.3 ดานความพึงพอใจ (Y3)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2.4 ดานความรูสึก(Y4)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ “รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง ระหวางคุณธรรม
ของผูบ ริหารสถานศึกษากับความภักดีตอองคการของผูรับบริการ” มีความเหมาะสม มากนอยเพียงใด
เพราะเหตุใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงนาม ……………………………………………...
(……………………………………………)
ผูใหขอมูล

ภาคผนวก ซ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
X1
478.5667 880.5989 .4923
.9834
X2
478.4667 879.4299 .6391
.9833
X3
478.4667 878.3954 .6855
.9832
X4
478.4667 879.2230 .6484
.9833
X5
478.5667 877.4954 .6096
.9833
X6
478.6667 877.6092 .5541
.9833
X7
478.6333 876.5851 .6032
.9833
X8
478.6000 881.0069 .4596
.9834
X9
478.8000 877.2690 .5449
.9833
X10
478.5667 880.3230 .5027
.9834
X11
478.5000 882.2586 .4765
.9834
X12
478.4333 881.7713 .5869
.9833
X13
478.5667 878.6678 .5652
.9833
X14
478.6333 879.5506 .4979
.9834
X15
478.5667 878.1161 .5861
.9833
X16
478.7000 875.1828 .6279
.9833
X17
478.7000 889.8724 .1285
.9837
X18
478.7667 886.5989 .2345
.9836
X19
478.9000 885.4724 .2772
.9836
X20
478.6000 882.5241 .4044
.9834
X21
478.6000 882.5241 .4044
.9834
X22
478.6333 877.9644 .5542
.9833
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X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52

478.6333
478.6333
478.6333
478.6333
478.7000
478.6333
479.0000
478.6333
478.5000
478.5000
478.9667
478.5000
478.6000
478.5667
478.5667
478.6333
478.6667
478.5333
478.7333
478.6000
478.7000
478.7000
478.7333
478.6667
478.7333
478.6000
478.7333
478.7000
478.6000
478.6667

873.4816
879.2057
875.8264
873.1368
871.8724
877.8264
894.2069
884.1023
881.7759
886.8793
881.2057
879.3621
878.6621
876.4609
873.7023
872.6540
879.2644
877.2920
882.2023
881.0069
878.6310
878.8379
879.8575
877.1264
873.1678
880.0414
878.3402
872.5621
874.6621
874.7126

.7138
.5102
.6302
.7261
.7416
.5591
-.0173
.3370
.4967
.2846
.4393
.5974
.5451
.6488
.7536
.7434
.4967
.6461
.3836
.4596
.5099
.5028
.4625
.5709
.6889
.4948
.5137
.7178
.6914
.6550

.9832
.9834
.9833
.9832
.9832
.9833
.9838
.9835
.9834
.9835
.9834
.9833
.9833
.9832
.9832
.9832
.9834
.9833
.9835
.9834
.9834
.9834
.9834
.9833
.9832
.9834
.9834
.9832
.9832
.9832
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X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82

478.6333
478.6667
478.6667
478.6667
478.6333
478.7333
478.7667
478.8000
478.8667
478.8333
478.6667
478.9000
478.6333
478.5333
478.8333
478.7333
478.8333
478.6333
478.5667
478.5000
478.5000
478.5000
478.5000
478.5000
478.5000
478.5667
478.6333
478.7000
478.6333
478.5667

872.3092
873.8161
873.8161
873.8161
872.3092
882.4782
877.1506
876.5103
879.0161
878.0747
874.0920
878.4379
876.3092
878.2575
876.8333
872.8230
874.4885
872.0333
874.0471
873.7759
873.7759
873.7759
873.7759
873.7759
873.7759
874.8057
874.5851
872.8379
882.8609
881.2195

.7557
.6862
.6862
.6862
.7557
.3743
.5501
.5703
.4909
.5191
.6766
.5165
.6130
.6079
.5607
.7006
.6396
.7655
.7404
.8315
.8315
.8315
.8315
.8315
.8315
.7116
.6744
.7084
.3808
.4688

.9832
.9832
.9832
.9832
.9832
.9835
.9833
.9833
.9834
.9834
.9832
.9834
.9833
.9833
.9833
.9832
.9832
.9831
.9832
.9831
.9831
.9831
.9831
.9831
.9831
.9832
.9832
.9832
.9835
.9834
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X83
478.8000 872.3034 .7117
X84
478.6667 872.9885 .7151
X85
478.7667 871.0126 .7570
X86
478.7333 873.7195 .6702
X87
478.8667 874.9471 .6285
X88
478.8000 877.1310 .5495
X89
478.6000 872.1103 .7851
X90
478.7000 872.7000 .7131
X91
478.6667 871.3333 .7730
X92
478.6333 871.9644 .7680
X93
478.6333 871.9644 .7680
X94
478.6667 872.9195 .7175
X95
478.6333 871.9644 .7680
X96
478.5667 880.4609 .4975
X97
478.6667 873.1954 .7079
X98
478.6000 871.3517 .8130
X99
478.6000 871.3517 .8130
X100 478.6333 872.2402 .7581
X101 478.7333 878.2023 .5184
X102 478.7000 875.9414 .6019
X103 478.7000 875.5966 .6137
X104 478.7333 877.7885 .5324
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
N of Items =104
Alpha = .9834
Reliability

.9832
.9832
.9831
.9832
.9833
.9833
.9831
.9832
.9831
.9831
.9831
.9832
.9831
.9834
.9832
.9831
.9831
.9831
.9834
.9833
.9833
.9833

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item
if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
Y1.1
38.0000 9.9310 .8758
.9659
Y1.2
38.0333 9.8264 .8803
.9657
Y1.3
37.9667 9.8954 .9369
.9632
Y1.4
38.0333 10.1713 .7493
.9717
Y1.5
37.9667 9.9644 .9082
.9645
Y1.6
37.9667 9.9644 .9082
.9645
Y1.7
38.0000 9.9310 .8758
.9659
Y1.8
38.0000 9.9310 .8758
.9659
Y1.9
37.9000 10.4379 .8307
.9680
Y2.10 23.4333 4.3230 .7777
.9373
Y2.11 23.4333 4.3230 .7777
.9373
Y2.12 23.2000 4.7172 .7493
.9399
Y2.13 23.2667 4.3402 .8881
.9236
Y2.14 23.3333 4.2299 .8859
.9232
Y2.15 23.3333 4.2299 .8859
.9232
Y3.16 44.1333 15.2230 .5392
.9396
Y3.17 44.2667 15.7195 .4615
.9418
Y3.18 44.0667 14.2023 .8127
.9280
Y3.19 44.0333 13.8954 .9004
.9241
Y3.20 44.2667 14.9609 .6911
.9332
Y3.21 44.2667 14.9609 .6911
.9332
Y3.22 44.2333 14.7368 .7304
.9316
Y3.23 44.1333 14.5333 .7334
.9315
Y3.24 44.0333 13.9644 .8800
.9250

241
Y3.25 43.9667
Y3.26 43.9333
Y4.27 14.6333
Y4.28 14.6333
Y4.29 14.7000
Y4.30 14.6333
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9571

14.3092
14.2023
.8609
.8609
.8379
.8609

.7880
.8300
.9622
.9622
.7454
.9622

N of Items = 4

.9291
.9273
.9252
.9252
1.0000
.9252

ภาคผนวก ฌ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง
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Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
Df
Sig.

.954
35673.58
8
5356
.000

Total Variance Explained
Component

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Total
34.478
3.903
3.186
2.536
2.352
2.267
2.060
2.030
1.819
1.688
1.645
1.542
1.458
1.369
1.294
1.265
1.190
1.153
1.115
1.099
.992
.970
.922
.909
.900
.846
.822
.798

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
33.152
33.152
3.753
36.905
3.063
39.968
2.439
42.407
2.262
44.669
2.180
46.849
1.981
48.830
1.952
50.781
1.749
52.531
1.623
54.153
1.582
55.735
1.483
57.218
1.402
58.620
1.317
59.937
1.244
61.181
1.216
62.397
1.144
63.541
1.109
64.650
1.072
65.722
1.057
66.779
.954
67.734
.933
68.666
.887
69.553
.874
70.428
.865
71.293
.813
72.106
.790
72.897
.767
73.664

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
34.478
33.152
33.152
3.903
3.753
36.905
3.186
3.063
39.968
2.536
2.439
42.407
2.352
2.262
44.669
2.267
2.180
46.849
2.060
1.981
48.830
2.030
1.952
50.781
1.819
1.749
52.531
1.688
1.623
54.153
1.645
1.582
55.735
1.542
1.483
57.218
1.458
1.402
58.620
1.369
1.317
59.937
1.294
1.244
61.181
1.265
1.216
62.397
1.190
1.144
63.541
1.153
1.109
64.650
1.115
1.072
65.722
1.099
1.057
66.779

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
6.705
6.447
6.447
6.382
6.136
12.584
5.667
5.449
18.033
5.264
5.062
23.095
4.925
4.736
27.830
3.698
3.556
31.386
3.635
3.495
34.882
3.481
3.347
38.229
3.241
3.116
41.345
3.137
3.016
44.361
2.940
2.827
47.188
2.909
2.797
49.985
2.883
2.772
52.758
2.777
2.670
55.428
2.473
2.378
57.805
2.376
2.285
60.090
2.115
2.033
62.123
1.732
1.666
63.789
1.724
1.657
65.447
1.386
1.333
66.779
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Component

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Total
.772
.767
.748
.738
.694
.681
.672
.661
.637
.620
.607
.593
.578
.568
.557
.542
.522
.515
.504
.490
.476
.472
.466
.448
.437
.436
.417
.407
.401
.389
.378
.368
.361
.353
.348
.340
.333
.328
.323
.317
.304
.298
.291
.288

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
.742
74.406
.738
75.144
.719
75.863
.710
76.573
.667
77.240
.655
77.895
.646
78.541
.635
79.176
.613
79.789
.596
80.385
.583
80.969
.570
81.538
.556
82.094
.546
82.640
.536
83.176
.521
83.698
.502
84.200
.495
84.695
.484
85.179
.471
85.650
.458
86.108
.454
86.562
.448
87.010
.431
87.441
.420
87.861
.419
88.280
.401
88.681
.391
89.072
.385
89.458
.374
89.832
.363
90.195
.354
90.549
.347
90.896
.339
91.235
.335
91.570
.327
91.897
.321
92.218
.316
92.534
.310
92.844
.305
93.149
.292
93.441
.286
93.727
.280
94.007
.277
94.284

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
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Component

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Total
.283
.278
.272
.265
.256
.252
.242
.232
.230
.224
.219
.214
.207
.199
.196
.185
.183
.178
.173
.167
.163
.156
.148
.140
.132
.127
.116
.114
.106
.098
.096
.093

Initial Eigenvalues
% of
Cumulative
Variance
%
.272
94.556
.268
94.824
.261
95.085
.255
95.340
.246
95.586
.243
95.829
.232
96.061
.223
96.284
.221
96.505
.216
96.721
.211
96.932
.206
97.137
.199
97.336
.192
97.528
.189
97.717
.178
97.895
.176
98.071
.171
98.242
.166
98.408
.161
98.569
.157
98.726
.150
98.876
.143
99.018
.135
99.153
.127
99.280
.122
99.402
.112
99.514
.109
99.623
.102
99.725
.094
99.819
.092
99.911
.089
100.000

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
Total
Variance
%
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Component Matrix (a)
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 20 components extracted.
Rotated Component Matrix (a)
Component Transformation Matrix
Comp.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.376

.357

.338

.266

.299

.196

.236

.235

.182

.199

.202

.195

.208

.191

.172

.147

.099

.107

.058

.014

2

.103

.120

-.120

.674

.037

-.473

-.133

.064

-.335

.112

-.148

-.008

-.168

-.137

-.058

-.004

.138

-.051

.196

-.041

3

-.022

-.462

-.011

.420

.019

.433

-.084

-.101

.301

-.029

.101

-.231

-.133

.118

-.243

-.017

.383

.022

.080

-.064

4

-.585

.199

-.322

.172

-.022

.002

.173

.319

.223

-.230

.328

.146

.017

-.242

.096

.200

.073

.029

.002

-.081

5

-.175

-.293

.082

.165

.276

-.196

-.289

-.006

.327

.411

-.068

-.037

.214

-.191

.133

.164

-.306

-.012

-.363

.130

6

-.167

.443

-.082

.007

-.412

.201

-.351

-.274

.108

.373

-.067

-.033

-.013

.124

-.038

.297

.033

.112

.198

.215

7

.334

.124

-.693

-.028

.266

.286

.020

-.076

.017

.165

.058

-.138

.108

-.296

.029

-.230

-.140

.002

.076

.072

8

-.367

.028

-.010

-.179

.647

.152

.002

.037

-.392

.105

-.183

-.092

-.088

.164

-.185

.232

.117

.161

.115

.089

9

.139

-.223

-.262

-.063

-.124

-.031

.258

-.271

-.221

.272

.079

.360

.041

.021

-.008

.433

.251

.011

-.311

-.307

10

-.127

-.270

.063

.126

-.315

.268

.385

.306

-.303

.293

-.125

-.198

.189

-.049

.115

.086

-.290

-.186

.251

.070

11

.066

.135

-.051

.022

.045

-.217

.431

-.265

.241

-.191

-.272

-.577

-.014

.022

.208

.324

.092

-.017

-.066

.075

12

-.196

.175

.055

.185

.071

.093

.254

-.309

.190

-.057

-.442

.316

.293

-.038

-.401

-.196

-.165

-.173

.045

-.199

13

-.119

.017

.217

-.092

.068

-.082

.345

-.260

.060

.321

.269

.104

-.385

-.320

-.069

-.212

.165

-.236

.062

.393

14

.104

-.146

-.044

-.159

-.096

-.223

.203

.234

.293

.199

-.167

.062

-.181

-.114

-.281

.004

-.077

.655

.252

-.071

15

-.083

-.259

-.253

.113

.092

-.140

.093

-.236

.103

-.091

.028

.329

-.073

.512

.367

-.070

-.213

.047

.328

.259

16

.101

-.070

.214

.183

.026

.131

-.015

-.372

-.222

-.350

.287

.027

.036

-.337

-.106

.296

-.396

.318

.106

.107

17

-.191

-.018

.134

.070

-.051

.154

.005

-.183

-.150

.028

-.231

.050

.157

-.253

.535

-.347

.322

.442

-.062

-.060

18

-.058

-.110

.032

-.179

.038

-.333

-.055

-.143

.002

.077

.327

-.164

.639

-.018

-.116

-.044

.262

-.035

.421

-.068

19

-.015

.005

.134

-.128

.157

.060

-.135

-.124

.143

.118

.003

-.028

-.308

-.159

.301

.111

-.152

-.212

.402

-.645

20

.199

-.170

.005

-.145

.027

.078

-.161

.166

.122

-.232

-.372

.319

.076

-.347

.087

.325

.279

-.227

.258

.325

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Pearson correlation
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
x1
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
xtot
y1
y2
y3
y4
ytot

1
.623(**)
.674(**)
.525(**)
.608(**)
.377(**)
.558(**)
.529(**)
.357(**)
.535(**)
.582(**)
.537(**)
.588(**)
.625(**)
.835(**)
.281(**)
.363(**)
.275(**)
.376(**)
.364(**)

x2
.623(**)
1
.580(**)
.514(**)
.553(**)
.292(**)
.502(**)
.552(**)
.308(**)
.496(**)
.559(**)
.587(**)
.556(**)
.653(**)
.793(**)
.237(**)
.394(**)
.280(**)
.440(**)
.365(**)

x3
.674(**)
.580(**)
1
.465(**)
.583(**)
.380(**)
.529(**)
.587(**)
.444(**)
.494(**)
.568(**)
.524(**)
.562(**)
.596(**)
.808(**)
.240(**)
.382(**)
.333(**)
.431(**)
.381(**)

x4
.525(**)
.514(**)
.465(**)
1
.482(**)
.188(**)
.366(**)
.475(**)
.248(**)
.443(**)
.447(**)
.374(**)
.321(**)
.428(**)
.707(**)
.144(**)
.197(**)
0.059
.277(**)
.174(**)

x5
.608(**)
.553(**)
.583(**)
.482(**)
1
.332(**)
.509(**)
.573(**)
.341(**)
.460(**)
.515(**)
.471(**)
.513(**)
.556(**)
.759(**)
.223(**)
.335(**)
.252(**)
.356(**)
.322(**)

x6
.377(**)
.292(**)
.380(**)
.188(**)
.332(**)
1
.351(**)
.304(**)
.494(**)
.262(**)
.432(**)
.249(**)
.425(**)
.334(**)
.513(**)
.282(**)
.334(**)
.348(**)
.411(**)
.389(**)

x7
.558(**)
.502(**)
.529(**)
.366(**)
.509(**)
.351(**)
1
.517(**)
.368(**)
.365(**)
.516(**)
.479(**)
.497(**)
.573(**)
.690(**)
.272(**)
.312(**)
.252(**)
.344(**)
.336(**)

x8
.529(**)
.552(**)
.587(**)
.475(**)
.573(**)
.304(**)
.517(**)
1
.289(**)
.441(**)
.543(**)
.507(**)
.500(**)
.565(**)
.719(**)
.268(**)
.332(**)
.262(**)
.331(**)
.340(**)

x9
.357(**)
.308(**)
.444(**)
.248(**)
.341(**)
.494(**)
.368(**)
.289(**)
1
.277(**)
.542(**)
.294(**)
.384(**)
.353(**)
.535(**)
.303(**)
.323(**)
.393(**)
.414(**)
.413(**)

x10
.535(**)
.496(**)
.494(**)
.443(**)
.460(**)
.262(**)
.365(**)
.441(**)
.277(**)
1
.418(**)
.452(**)
.437(**)
.452(**)
.650(**)
.189(**)
.266(**)
.218(**)
.286(**)
.268(**)

x11
.582(**)
.559(**)
.568(**)
.447(**)
.515(**)
.432(**)
.516(**)
.543(**)
.542(**)
.418(**)
1
.523(**)
.532(**)
.607(**)
.755(**)
.252(**)
.303(**)
.300(**)
.400(**)
.350(**)

x12
.537(**)
.587(**)
.524(**)
.374(**)
.471(**)
.249(**)
.479(**)
.507(**)
.294(**)
.452(**)
.523(**)
1
.483(**)
.513(**)
.679(**)
.223(**)
.264(**)
.255(**)
.275(**)
.293(**)

x13
.588(**)
.556(**)
.562(**)
.321(**)
.513(**)
.425(**)
.497(**)
.500(**)
.384(**)
.437(**)
.532(**)
.483(**)
1
.544(**)
.695(**)
.219(**)
.274(**)
.280(**)
.322(**)
.310(**)

x14
.625(**)
.653(**)
.596(**)
.428(**)
.556(**)
.334(**)
.573(**)
.565(**)
.353(**)
.452(**)
.607(**)
.513(**)
.544(**)
1
.764(**)
.284(**)
.358(**)
.317(**)
.420(**)
.386(**)

xtot
.835(**)
.793(**)
.808(**)
.707(**)
.759(**)
.513(**)
.690(**)
.719(**)
.535(**)
.650(**)
.755(**)
.679(**)
.695(**)
.764(**)
1
.327(**)
.437(**)
.355(**)
.504(**)
.451(**)

y1
.281(**)
.237(**)
.240(**)
.144(**)
.223(**)
.282(**)
.272(**)
.268(**)
.303(**)
.189(**)
.252(**)
.223(**)
.219(**)
.284(**)
.327(**)
1
.552(**)
.601(**)
.514(**)
.856(**)

y2
.363(**)
.394(**)
.382(**)
.197(**)
.335(**)
.334(**)
.312(**)
.332(**)
.323(**)
.266(**)
.303(**)
.264(**)
.274(**)
.358(**)
.437(**)
.552(**)
1
.688(**)
.695(**)
.830(**)

y3
.275(**)
.280(**)
.333(**)
0.059
.252(**)
.348(**)
.252(**)
.262(**)
.393(**)
.218(**)
.300(**)
.255(**)
.280(**)
.317(**)
.355(**)
.601(**)
.688(**)
1
.633(**)
.879(**)

y4
.376(**)
.440(**)
.431(**)
.277(**)
.356(**)
.411(**)
.344(**)
.331(**)
.414(**)
.286(**)
.400(**)
.275(**)
.322(**)
.420(**)
.504(**)
.514(**)
.695(**)
.633(**)
1
.772(**)

ytot
.364(**)
.365(**)
.381(**)
.174(**)
.322(**)
.389(**)
.336(**)
.340(**)
.413(**)
.268(**)
.350(**)
.293(**)
.310(**)
.386(**)
.451(**)
.856(**)
.830(**)
.879(**)
.772(**)
1
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Number of Iteration = 24
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
Structural Equations
x2

= 0.12*x1 + 0.094*x4 + 0.059*x10 + 0.042*x11 + 0.19*x12 + 0.14*x13 + 0.26*x14, Errorvar.= 0.091, R² =0.59
(0.045) (0.019) (0.031) (0.036)
(0.034) (0.037) (0.038)
(0.0056)
2.58
4.87
1.90
1.16
5.62
3.62
6.88
16.22
y1 = 0.23*y2 + 0.55*y3 + 0.16*y4 + 0.18*x1 - 0.16*x3 + 0.050*x9 -0.0026*x11, Errorvar.
= 0.26, R² = 0.41
(0.063) (0.071) (0.060) (0.070) (0.069) (0.043 -0.043
16.22
y2 = 0.068*y3 + 0.52*y4 + 0.13*x8 + 0.048*x10, Errorvar.
= 0.15, R² = 0.51
(0.15)
(0.077) (0.037) (0.035)
(0.018)
0.45
6.73
3.39
1.38
7.90
y3 = 0.39*y2 - 0.079*x4 + 0.058*x6 + 0.14*x9 + 0.10*x14, Errorvar.
= 0.10, R² = 0.50
(0.092) (0.018) (0.027) (0.027) (0.039)
(0.0081)
4.25 -4.30
2.15
4.98
2.65
12.43
y4 = 0.36*y3 + 0.16*x3 + 0.13*x6 + 0.095*x9 + 0.18*x14, Errorvar.
= 0.17, R² = 0.45
(0.097) (0.051) (0.034) (0.038) (0.048)
(0.013)
3.69
3.16
3.85 2.53
3.76
13.25
ytot = -0.0012*x2 + 0.30*y1 + 0.20*y2 + 0.37*y3 + 0.13*y4 , Errorvar.
= 0.00, R² = 1.00
(0.00047) (0.00041) (0.00061) (0.00071) (0.00056)
(0.00)
-2.47
728.14 329.66 520.79 239.80
16.22
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Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 60
Minimum Fit Function Chi-Square = 99.79 (P = 0.00096)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 97.17 (P = 0.0017)
Chi-Square Difference with 6 Degrees of Freedom = 132.46 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 37.17
90 Percent Confidence Interval for NCP = (14.09; 68.16)
Minimum Fit Function Value = 0.19
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.071
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.027; 0.13)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.034
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.021; 0.046)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.98
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.68
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.64; 0.74)
ECVI for Saturated Model = 0.72
ECVI for Independence Model = 34.11
Chi-Square for Independence Model with 171 Degrees of Freedom =
17903.69
Independence AIC = 17941.69
Model AIC = 357.17
Saturated AIC = 380.00
Independence CAIC = 18042.23
Model CAIC = 1045.07
Saturated CAIC = 1385.40
Normed Fit Index (NFI) = 0.99
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.35
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
Critical N (CN) = 478.38
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0076
Standardized RMR = 0.026
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.31
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คา Standardize
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2552
อาจารยพิเศษ
ตําแหนงงานปจจุบัน

นายชฎิล นิ่มนวล
45/620 หมูบานพงษศิริชัย 4 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส จํากัด
78/5 หมู 4 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
นครปฐม73210
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ศึกษาตอระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ฮารบินเจอร จํากัด
บริษัท ไชนโฟรท จํากัด
บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส จํากัด
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการผูจัดการ

