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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีด้ า้ นความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเพือ่ สร้างแบบวัดความ
ซื่อสัตย์สุจริต สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ที่มีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 600 คน ซึ่งได้มา
ด้วยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามพฤติกรรมบ่ง
ชีค้ วามซือ่ สัตย์สจุ ริต สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์สถิตพิ นื้
ฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันมีคา่ น้�ำ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีค้ วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทุกด้านมีคา่ เป็นบวก ตัง้ แต่ 0.862–0.953 มีนยั สำ�คัญทางสถิติ .01 ทุกค่า
โดยค่าน้ำ�หนักององค์ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อยคือ องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและสังคม และ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง
มีน้ำ�หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.953, 0.946, 0.923 และ 0.862 ตามลำ�ดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต นั้นคือ
องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น มีความสำ�คัญมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบความซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเองมีความสำ�คัญต่อความซือ่ สัตย์สจุ ริตน้อยทีส่ ดุ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า ÷2 = 109.178 P = 0.0626 ที่องศาเสรี (df) 88 ค่า CFI = 0.998 ค่า
RMSEA = 0.020 ค่า SRMR = 0.016 ค่า ÷2/ df = 1.2406 แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง
และได้แบบวัดความซื่อสัตย์สุจริตที่ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 96 ข้อคำ�ถามที่มีคุณภาพ
คำ�สำ�คัญ: ตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต
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Abstract

Promotion of learner to be honest is an important thing which can cause organization
of learning in the school and can develop learners in term of desired characteristics can
live with others happily. Thus this study aimed to develop indicators of the honest and
make questionnaire in honest. The sample consisted of 600 second interval students under
the Office of Nongbualamphu Educational Service Area Zone 2 for quality in the second
semester of the academic year 2014, obtained using the multi-stage random sampling
technique. The instruments were an open-ended questionnaire and a questionnaire on
indicators of the honest for second interval students. The collected data were analyzed
by using the basic statistics. The exploratory factor analyses were analyzed by using
a statistical package.
The result of the study revealed that the confirmation factor had weights of a indicators of the honest for second interval students were ranging 0.862- 0.953 at the .01
level of significance. The component weights were in this order from the most to the least
weights: the honest to other people, the honest to themselves, the honest to responsibility,
the honest to community and the honest to themselves social with component weights of
0.953, 0.946, 0.923 and 0.862, respectively. Each components of the honest in different
aspects had covariance with the honest indicators of second interval students. That was,
the component in terms of the honest to other people had the most importance while the
component in terms of the honest to community and social had the least importance of
the honest. There was the goodness of fit index between the model and the empirical data
with Chi-square of 109.178, P - value = 0.0626 at degrees of freedom (df) of 88, CFI =
0.998, RMSEA= 0.020, SRMR= 0.016 and ÷2/df = 1.2406 showing that the model had a
construct validity and there were questionnaires in honest that had 4 components and 96
items of questionnaires.
Keywords: Honesty indicators

บทนำ�

พฤติกรรมหรือตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกว่าใครมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีหลายท่านกล่าวไว้แตกต่าง
กัน (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2557: ออนไลน์)
กล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ ซึ่ ง
แบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ทำ�สิ่งที่ดี

งามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกายละเว้นการบีบ
คั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล
สงเคราะห์กัน เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและ
กัน 2. วจีสจุ ริต เป็นความสุจริตทางวาจา ประพฤติ
ชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ คำ�หยาบ รวมถึง
ละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่คำ�จริง
3. มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ ประพฤติชอบ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยใจ มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจใน
หลักกรรมว่า ทำ�ดีมีผลดี ทำ�ชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทัน
ความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย นอกจากนี้ (แจ่มสิริ
ศรีภูไฟ, 2551: 14) ยังแบ่งประเภทของความ
ซื่อสัตย์เป็น 4 ประเภท คือ 1. ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง เช่น การมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี การมี
ความละอายเกรงกลัวต่อการกระทำ�ผิด 2. ความ
ซือ่ สัตย์ตอ่ บุคคลอืน่ มีลกั ษณะพฤติกรรม เช่น การ
มีความจริงใจต่อผู้อื่น การไม่กล่าวคำ�เท็จต่อผู้อื่น
การรักษาคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่น 3. ความ
ซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ มีลกั ษณะพฤติกรรม เช่น มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนทำ� หรือได้รับมอบหมาย
และทำ�ให้ดีที่สุด 4. ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ มี
ลักษณะพฤติกรรม เช่น การไม่คิดประทุษร้ายต่อ
หมู่คณะ การรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ จะ
เห็นว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในการที่จะบ่ง
ชี้ว่าใครมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความซื่อสัตย์
สุจริตในระดับใด
ความจำ � เป็ น ในการศึ ก ษาตั ว บ่ ง ชี้
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.
2551 คือ ต้องนำ�ผลการประเมินไปประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ในระดับชั้นของนักเรียน ซึ่งครูแต่ละ
ท่านที่ทำ�การประเมินก็จะมีรูปแบบและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินแตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทำ�ให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำ�คัญ
ต้องมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงจะวัด
ได้สมบูรณ์ จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจ
พัฒนาตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริตขึ้น เพื่อให้สถาน
ศึกษาหรือครูผู้สอนนำ�ตัวบ่งชี้ที่ได้นี้นำ�ไปใช้ใน
การวัดพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
ได้ตามความเป็นจริง ในการพัฒนาตัวบ่งชี้นั้นมี
เทคนิ ค ที่ ส ามารถใช้ พั ฒนาตั ว บ่ ง ชี้ ห ลากหลาย
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เทคนิคด้วยกัน
การสร้างแบบวัดความซื่อสัตย์ที่ผ่านมา
ส่วนมากผูว้ จิ ยั จะสร้างขึน้ มาเอง ซึง่ จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 1) อุไร บุญทน
(2545: 28-31)ทำ�การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การ
พั ฒ นาแบบวั ด ความซื่ อ สั ต ย์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการสร้างแบบวัดความ
ซื่อสัตย์ขึ้นมาเองตามคำ�นิยามและพฤติกรรมบ่ง
ชี้ นำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง โดยครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพรายข้อ
ครั้งที่ 3 เป็นการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับและ
หาคะแนนเกณฑ์ปกติ และเขียนคู่มือการใช้ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็น
ข้อความ แบบวัดความซื่อสัตย์มี 6 ด้าน จำ�นวน
90 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีคะแนน
1–3 2) บุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ (2546: 44-45)
ทำ�การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การสร้างแบบทดสอบ
วั ด จริ ย ธรรมด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม เครื่องมือเป็นการสร้างแบบทดสอบ
4 แบบ จำ�นวน 4 ฉบับ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ฉบับที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ โดยผู้วิจัยสร้างเอง
จำ�นวน 25 ข้อ วัดความรู้เชิงจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์ ฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดทัศนคติ
เชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามแบบสเกลวัด
เจตคติของลิเคิร์ท จำ�นวน 35 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบ
ทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
เลือกตอบที่ข้อคำ�ถามมีลักษณะเป็นสถานการณ์
ขัดแย้งทางจริยธรรม แล้วเลือกการตัดสินใจตาม
เหตุผลของตัวเลือก โดยยึดระดับจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาและวัฒนธรรมไทย 4 ระดับ จำ�นวน
25 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบทดสอบวัดพฤติกรรมเชิง
จริ ย ธรรมด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ โ ดยผู้ วิ จั ย สร้ า งเอง
จำ�นวน 25 ข้อ 3) แจ่มสิริ ศรีภูไฟ (2551: 43)
ทำ�การศึกษาค้นคว้าเรือ่ ง การพัฒนาแบบวัดความ
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ซือ่ สัตย์และแบบวัดความประหยัดสำ�หรับนักเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3–4 เป็นการสร้าง
แบบวัดความซื่อสัตย์ขึ้นมาเอง จำ�นวน 76 ข้อ
นำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง โดยครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพราย
ข้อ ครั้งที่ 3 เป็นการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ
และหาคะแนนเกณฑ์ปกติ ของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 3–4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็น
ข้อความ แบบวัดความซื่อสัตย์มี 4 ด้าน คือ ด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ต่อหน้าที่
และต่อหมู่คณะ จำ�นวน 76 ข้อ ใช้มาตรการ
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อน
ข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงที่สุด โดย
อ้างอิงจาก บุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ (2546: 48)
4) ธราภรณ์ คำ�อุ่น (2552: 35) ทำ�การศึกษา
ค้นคว้าเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ สำ�หรับนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 เป็นแบบวัดชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มี
คะแนน 1–3 ใช้วัดความซื่อสัตย์ 4 ด้าน จำ�นวน
35 ข้อ เครื่องมือสร้างตามแนวคิดของกองวิจัย
ทางการศึกษา ลักษณะของแบบทดสอบเป็นรูป
แบบของการตัดสินใจปฏิบัติ 3 ตัวเลือก โดยมี
สถานการณ์บังคับ ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาจากการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 5) พวงพันธ์
โพธิศ์ รี (2555: 35) ทำ�การศึกษาค้นคว้าเรือ่ งการ
สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความ
ซือ่ สัตย์ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบรูปแบบเชิงสถานการณ์ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัย
สร้างขึน้ เอง จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ การศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความซื่อสัตย์ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยจะเป็นใน
รูปของการวิจัยเชิงทดลองทั้งหมด โดยส่วนมาก
จะกระจายไปหลายๆ รูปแบบ เช่น แบบตรวจสอบ
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รายการ มาตราส่วนประมาณค่า และแบบวัดเชิง
สถานการณ์ จากทั้งหมด 5 รูปแบบ (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2552: 65-76) การวิจัยในครั้งนี้จะใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็น
ที่นิยมใช้กันมากในการนำ�มาพัฒนาในการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดคุณลักษณะ
ต่างๆ ในงานวิจัย เพราะเป็นการวัดที่กำ�หนด
กรอบหรือแบ่งระดับของเกณฑ์ในการวัด เพือ่ บอก
ให้ทราบว่า ผู้ที่ถูกวัดอยู่ ณ จุดใด นักเรียนที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งเหตุผล
ที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นในระดั บ
ชั้นประถมศึกษา ตามทฤษฎีของ ฌอน เพียเจต์
(สุขภาพแม่และเด็ก. 2557: ออนไลน์) กล่าวว่า
เด็กวัยนี้ อยู่ในขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิง
นามธรรม อายุตั้งแต่ 10-12 ปีขึ้นไป
เด็กจะมีความสามารถคิดแก้ปัญหาหรือ
สรุปเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปเหตุผล
นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถเข้าใจความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลตามหลักตรรกศาสตร์
สามารถคิ ด สมมติ ฐ านหรื อ ความเป็ น ไปได้ ข อง
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลและสรุปกฎ
เกณฑ์จากการตรวจสอบสมมติฐานที่กำ�หนดขึ้น
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ระบวนการพั ฒนาตั ว บ่ ง ชี้
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต สำ � หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึ ก ษาทั้ ง วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
ประกอบกันเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้ โดยได้ตวั บ่งชีม้ าจากผูเ้ รียนสังเคราะห์ขนึ้ เอง
โดย ใช้เทคนิคการสนทนากลุม่ คัดเลือกพฤติกรรม
บ่งชี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ค วามซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต สำ � หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หนองบัวลำ�ภู เขต 2
2. เพื่อสร้างแบบวัดความซื่อสัตย์สุจริต
สำ � หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 ที่มีคุณภาพ

ความสำ�คัญของการวิจัย

1. ได้ตัวบ่งชี้ ที่จะนำ�ไปใช้ในการสร้าง
แบบวัดความซื่อสัตย์สุจริต
2. ได้ แ บบวั ด ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ที่ มี
คุณภาพสามารถนำ�ไปใช้วัดกับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำ�ภู เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2557 จำ�นวน 6,825 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนที่กำ�ลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6 โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำ�ภู เขต 2 จำ�นวน
35 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จำ�นวน 600 คน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำ�เร็จรูปสูตรของ Taro Yamane โดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (บุญชม ศรีสะอาด,
2547: 194)
2. ด้านเนื้อหา
ด้ า นเนื้ อ หาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
เอกสารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
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ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 จำ�นวน 1 ประการ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ที่มี 2 ตัวบ่งชี้ กระทรวงศึกษาธิการ
(2553: 14) คือประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ต่อตนเองทัง้ กาย วาจา ใจ ประพฤติตรงตามความ
เป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ จากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นี้ สามารถจำ�แนก
พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการมีความซื้อสัตย์สุจริตได้ 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน
และสังคม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามหาพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ค วามซื่ อ สั ต ย์
สุจริตแบบปลายเปิด สำ�หรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่ได้
จากการศึกษาแนวทางและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมความคิดหาพฤติกรรมตัวบ่งชี้จากนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกะทอจำ�นวน 9 คน และโรงเรียน
บ้านกกค้อกกโพธิ์จำ�นวน 9 คน รวม 18 คน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนสุจริต

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและผลการวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง นำ�มาสังเคราะห์องค์ประกอบความ
ซื่อสัตย์สุจริต ออกมาได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
และความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและสังคม
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1.2 ผลการหาพฤติกรรมบ่งชี้โดยการ
จัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
ประถม ศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ลำ � ภู เขต 2
จำ�นวน 18 คนซึง่ เป็นตัวแทนจาก 2 โรงเรียน จาก
โรงเรียนสุจริต จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุป
ตัวพฤติกรรมบ่งชี้ได้ 117 ตัวบ่งชี้ และจากนั้นจัด
พฤติกรรมบ่งชีเ้ ข้ากลุม่ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงตัว
บ่งชีท้ ไี่ ด้จากนิยามศัพท์เฉพาะทัง้ 4 องค์ประกอบ
เกิดเป็น 16 ตัวบ่งชี้
ระยะที่ 2 การสร้างแบบวัดด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ดังนี้
2.1 ผลการคัดเลือกพฤติกรรมบ่งชี้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย 16 ตัวบ่งชี้
96 พฤติกรรมตัวบ่งชี้
2.2 ผลการหาค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) อยู่
ระหว่าง .293- .666 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .975
2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มี
ค่าน้�ำ หนักองค์ประกอบตัวบ่งชีค้ วามซือ่ สัตย์สจุ ริต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำ�ภู
เขต 2 มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.862–0.953 มีนัย
สำ�คัญทางสถิติ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ำ�หนักององค์
ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อยคือ องค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและ
สังคม และ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง มีน้ำ�
หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.953, 0.946, 0.923
และ 0.862 ตามลำ�ดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วม
กับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต นั้น
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คือ องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น
มี ค วามสำ � คั ญ มากที่ สุ ด ขณะที่ อ งค์ ป ระกอบ
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ต่ อ ตนเองมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
ความซื่อสัตย์สุจริตน้อยที่สุด ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลื น ระหว่ า งโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ได้ค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 109.178 P = 0.0626
ที่องศาอิสระ (df) 88 ค่า CFI = 0.998 ค่า
RMSEA = 0.020 ค่า SRMR = 0.016 ค่า
÷2/ df = 1.2406แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิง
โครงสร้าง
2.4 ได้ แ บบวั ด ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ที่
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 96 ข้อคำ�ถาม
ที่มีคุณภาพ

อภิปรายผล

ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้
ความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนระดับประถมศึกษา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยนักเรียนเขียน
แบบสอบถามแบบปลายเปิดโดยใช้เทคนิคการ
สนทนากลุ่ ม และให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ต รวจสอบ
ความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หาการหาค่ า อำ � นาจ
จำ�แนก และค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ทำ � ให้ ไ ด้ ตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง 4
องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ และ 96 พฤติกรรม
บ่งชี้ องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบคือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
บุคคลอื่น ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตต่อชุมชนและสังคม ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของความซื่อสัตย์สุจริต
ของ วินัย พัฒนรัฐและคณะ (ม.ป.ป: 8) กระมล
ทองธรรมชาติ (2535: 21) กรมวิชาการ (2545:
14) กรมวิชาการ (2548: 129) ต่างก็กล่าวไว้ว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตควรจะประกอบไปด้วย 4 องค์
ประกอบนี้ ผู้วิจัยนำ�เสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเอง มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมและตรงไปตรงมา มีความตั้งใจจริงที่จะ
ทำ�สิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้ ไม่เปลีย่ นแปลงง่ายๆ การทำ�ความ
ดีตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำ�ผิดโดยที่คิดว่าคนอื่น
ไม่รู้ และความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อความผิดที่ตนเองกระทำ� ตัวบ่งชี้
ที่มีน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การทำ�ความ
ดีตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำ�ผิดโดยที่คิดว่าคน
อื่นไม่รู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กระมล ทองธรรมชาติ
(2535: 21) ได้กล่าวถึงความ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ไว้คือ มีความตั้งใจมั่นว่าจะไม่หลอกลวงตนเอง
ตัง้ ใจกระทำ�แต่สงิ่ ทีด่ ี เคารพเกียรติและศักดิศ์ รีของ
ตนเอง มีความละอายชั่ว ความกลัวบาป ถือคติ
ว่า “ความชั่วไม่ทำ�ได้เป็นดีแม้ไม่มีใครเห็น ตนเอง
ก็รู้แก่ใจตนเอง” ไม่ยอมทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่า
อยู่ในสถานการณ์ใดๆ ดังนั้นการทำ�ความดีตาม
ที่คนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำ�ผิดโดยที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้จึง
มีความสำ�คัญที่สุด
2. องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
บุคคลอื่น มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความจริงใจต่อผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง มีความซื่อตรงต่อผู้อื่น ได้แก่ เพื่อน ครู บิดา
มารดา ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณอื่นๆ และ
มีความบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่น ได้แก่ เพื่อน ครู บิดา
มารดา ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณอื่นๆ ตัวบ่งชี้
ทีม่ คี า่ น้�ำ หนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การประพฤติ
ปฏิบตั ติ นด้วยความจริงใจต่อผูอ้ นื่ ทัง้ ต่อหน้าและ
ลับหลัง แสดงให้เห็นว่า ความจริงใจต่อผู้อื่นนั้นมี
ความสำ�คัญอย่างยิง่ ไม่วา่ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลังซึง่
สอดคล้องกับ วินัย พัฒนรัฐ (ม.ป.ป.: 8) ได้กล่าว
ถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ได้แก่ ความจริงใจต่อผู้
อื่นที่เกี่ยวข้องกับเราโดยพูดและกระทำ�ต่อบุคคล
เหล่านั้นด้วยความจริงใจ ไม่แสดงตนในลักษณะ
ที่เรียกว่า หน้าไหว้หลังหลอก ดังนั้นการประพฤติ
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ปฏิบตั ติ นด้วยความจริงใจต่อผูอ้ นื่ ทัง้ ต่อหน้าและ
ลับหลัง จึงมีความสำ�คัญที่สุด
3. องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่ มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตนในการทำ�
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่
หาประโยชน์ใส่ตน และปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบ หมายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้ดีที่สุด
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ไม่ใช้
อำ�นาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตน แสดงว่า มีความ
พึงพอใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ทำ�งานในหน้าที่จน
สำ�เร็จลุล่วง ทันเวลา มีความตรงต่อเวลาในการ
ทำ�งาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ไม่เห็นแก่
ตัว สอดคล้องกับ ปัญญา สละทองตรง (2540:
1) กล่ า วว่ า ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ต่ อ หน้ า ที่ คื อ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดด้วย
ความขยันหมั่นเพียร ไม่หลีกเลี่ยง ไม่คดโกง มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ทำ�นั้นและทำ�ให้สำ�เร็จ
เรียบร้อยด้วยดีได้ผลสมความมุ่งหมาย ดังนั้นการ
ไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตน จึงมีความ
สำ�คัญที่สุด
4. องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ชุมชนและสังคม มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตน
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ท�ำ ความเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนและสังคม และประพฤติตนตามกฎหมาย
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การ
ประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำ�ความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม ประพฤติตนตาม
กฎหมาย มีความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษา
สมบัติชุมชนส่วนรวม และยึดมั่นประเพณีของ
ชุมชนและให้ความร่วมมือการทำ�งานต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การ
ประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นทาส
ของแหล่งมั่วสุมอบายมุขทุกชนิดเห็นแก่ประโยชน์
ส่ ว นรวมไม่ ทำ � ผิ ด ศี ล ธรรม มี ค วามพอเพี ย ง
สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545: 157) กล่าว
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ไว้ว่า การมีความจริงใจต่อผู้อื่น การไม่ทุจริต การ
ช่วยเหลือสังคมดูแลสมบัติส่วนรวมเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความจริงใจต่อผูอ้ นื่ ดังนัน้ การประพฤติ
ตนอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงมีความสำ�คัญที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การที่จะให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริตนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาให้
ผูเ้ รียนไม่วา่ จะเป็นครูโรงเรียนผูป้ กครองและชุมชน
ควรนำ�แบบวัดที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อวัดความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
1.2 ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละพิจารณา
ถึงการสร้างแบบวัดความซือ่ สัตย์สจุ ริตในนักเรียน
ระดับชั้นอื่นๆ เนื่องจากธรรมชาติของนักเรียน
แต่ละช่วงชั้นไม่เหมือนกัน
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1.3 ผู้บริหารควรนำ�ข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในงานวิชาการในเรื่องอื่นๆ ด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ในครั้งนี้ได้ตัวบ่งชี้
ทีม่ าจากนักเรียนนำ�มาพัฒนาเท่านัน้ ดังนัน้ จึงควร
ให้บคุ คลทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา บุคคลอืน่
เช่น ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และศิษย์เก่า ได้ให้
เป็นผู้เขียนตัวบ่งชี้อื่นๆ ด้วย
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาหาความ
สัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
กับผลการเรียนของนักเรียน เพื่อหาคุณภาพของ
นักเรียนในโรงเรียน
2.3 หากจะมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ในเรื่อ
งอื่นๆ ผู้วิจัยท่านอื่นอาจนำ�แนวทางนี้ไปประยุกต์
ใช้ได้
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