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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้จุีดมุง่หมายเพ่ือพัฒนาตวับง่ชีด้า้นความซือ่สตัยสุ์จรติและเพือ่สรา้งแบบวัดความ

ซื่อสัตย์สุจริต สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ที่มีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 600 คน ซึ่งได้มา
ดว้ยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื แบบสอบถามปลายเปดิ และแบบสอบถามพฤตกิรรมบง่
ชีค้วามซ่ือสตัย์สจุรติ สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4-6 การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหส์ถิตพิืน้
ฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบเชิงยืนยันมคีา่น้ำาหนกัองคป์ระกอบของตัวบง่ชีค้วามซือ่สตัยส์จุรติ
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาทกุดา้นมค่ีาเปน็บวก ตัง้แต ่0.862–0.953 มนียัสำาคญัทางสถติ ิ.01 ทกุคา่ 
โดยค่าน้ำาหนักององค์ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อยคือ องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและสังคม และ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง 
มีน้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.953, 0.946, 0.923 และ 0.862 ตามลำาดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริต นั้นคือ 
องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น มีความสำาคัญมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบความซื่อสัตย์
สจุรติต่อตนเองมคีวามสำาคัญตอ่ความซือ่สตัยสุ์จริตนอ้ยทีส่ดุดชันวีดัระดบัความกลมกลืนระหวา่งโมเดล
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 ข้อคำาถามที่มีคุณภาพ
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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 in-
dicators 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.
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บทนำา
พฤติกรรมหรือตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกว่าใครมี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีหลายท่านกล่าวไว้แตกต่าง
กัน (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2557: ออนไลน์) 
กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ซึ่ง
แบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย ทำาสิ่งที่ดี

งามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกายละเว้นการบีบ
คั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล
สงเคราะห์กัน เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและ
กัน 2. วจสีจุรติ เป็นความสจุรติทางวาจา ประพฤติ
ชอบดว้ยวาจา ละเว้นการพดูเทจ็ คำาหยาบ รวมถงึ
ละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่คำาจริง 
3. มโนสจุรติ เปน็ความสจุรติทางใจ ประพฤตชิอบ
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ด้วยใจ มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจใน
หลักกรรมว่า ทำาดีมีผลดี ทำาชั่วมีผลช่ัว รู้เท่าทัน
ความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็น 
ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย นอกจากนี้ (แจ่มสิริ 
ศรีภูไฟ, 2551: 14) ยังแบ่งประเภทของความ
ซื่อสัตย์เป็น 4 ประเภท คือ 1. ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง เช่น การมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี การมี
ความละอายเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด 2. ความ
ซ่ือสตัยต์อ่บคุคลอืน่ มลีกัษณะพฤติกรรม เช่น การ
มีความจริงใจต่อผู้อื่น การไม่กล่าวคำาเท็จต่อผู้อื่น 
การรักษาคำามั่นสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้อื่น 3. ความ
ซือ่สตัยต์อ่หนา้ที ่มลีกัษณะพฤติกรรม เช่น มคีวาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนทำา หรือได้รับมอบหมาย
และทำาให้ดีที่สุด 4. ความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ มี
ลักษณะพฤติกรรม เช่น การไม่คิดประทุษร้ายต่อ
หมู่คณะ การรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ จะ
เห็นว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในการที่จะบ่ง
ชี้ว่าใครมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความซื่อสัตย์
สุจริตในระดับใด 

ความจำ า เป็ น ในการศึ กษาตั วบ่ ง ช้ี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เ รียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 คือ ต้องนำาผลการประเมินไปประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ในระดับช้ันของนักเรียน ซึ่งครูแต่ละ
ท่านที่ทำาการประเมินก็จะมีรูปแบบและเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการประเมินแตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทำาให้ผลการประเมินคลาดเคล่ือนจาก
ความเป็นจริงความซื่อสัตย์สุจริตมีความสำาคัญ 
ต้องมีองค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน จึงจะวัด
ได้สมบูรณ์ จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยสนใจ
พัฒนาตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์สุจริตขึ้น เพื่อให้สถาน
ศึกษาหรือครูผู้สอนนำาตัวบ่งช้ีที่ได้นี้นำาไปใช้ใน
การวัดพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
ได้ตามความเป็นจริง ในการพัฒนาตัวบ่งช้ีน้ันมี
เทคนิคที่สามารถใช้พัฒนาตัวบ่งช้ีหลากหลาย

เทคนิคด้วยกัน 

การสร้างแบบวัดความซ่ือสัตย์ที่ผ่านมา 
สว่นมากผูว้จิยัจะสรา้งขึน้มาเอง ซึง่จากการศกึษา
ค้นคว้างานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 1) อุไร บุญทน  
(2545: 28-31)ทำาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การ
พัฒนาแบบวัดความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการสร้างแบบวัดความ
ซื่อสัตย์ขึ้นมาเองตามคำานิยามและพฤติกรรมบ่ง
ชี้ นำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพรายข้อ 
ครั้งที่ 3 เป็นการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับและ
หาคะแนนเกณฑ์ปกติ และเขียนคู่มือการใช้ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็น
ข้อความ แบบวัดความซื่อสัตย์มี 6 ด้าน จำานวน 
90 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มีคะแนน 
1–3 2) บุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ (2546: 44-45) 
ทำาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การสร้างแบบทดสอบ
วัดจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม เครื่องมือเป็นการสร้างแบบทดสอบ 
4 แบบ จำานวน 4 ฉบับ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ฉบับที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ โดยผู้วิจัยสร้างเอง 
จำานวน 25 ข้อ วัดความรู้เชิงจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์ ฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดทัศนคติ
เชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ตามแบบสเกลวัด
เจตคติของลิเคิร์ท จำานวน 35 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบ
ทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
เลือกตอบที่ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นสถานการณ์
ขัดแย้งทางจริยธรรม แล้วเลือกการตัดสินใจตาม
เหตุผลของตัวเลือก โดยยึดระดับจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาและวัฒนธรรมไทย 4 ระดับ จำานวน 
25 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบทดสอบวัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์โดยผู้วิจัยสร้างเอง 
จำานวน 25 ข้อ 3) แจ่มสิริ ศรีภูไฟ (2551: 43)
ทำาการศกึษาคน้คว้าเรือ่ง การพฒันาแบบวัดความ
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ซือ่สตัยแ์ละแบบวดัความประหยัดสำาหรบันกัเรยีน
การศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3–4 เป็นการสร้าง
แบบวัดความซื่อสัตย์ข้ึนมาเอง จำานวน 76 ข้อ 
นำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 
1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพราย
ข้อ คร้ังที่ 3 เป็นการตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับ
และหาคะแนนเกณฑ์ปกติ ของนักเรียนช่วงช้ัน
ที่ 3–4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็น
ข้อความ แบบวัดความซื่อสัตย์มี 4 ด้าน คือ ด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ต่อหน้าท่ี 
และต่อหมู่คณะ จำานวน 76 ข้อ ใช้มาตรการ
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ค่อน
ข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงที่สุด โดย
อ้างอิงจาก บุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ (2546: 48) 
4) ธราภรณ์ คำาอุ่น (2552: 35) ทำาการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ สำาหรับนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 เป็นแบบวัดชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มี
คะแนน 1–3 ใช้วัดความซื่อสัตย์ 4 ด้าน จำานวน 
35 ข้อ เคร่ืองมือสร้างตามแนวคิดของกองวิจัย
ทางการศึกษา ลักษณะของแบบทดสอบเป็นรูป
แบบของการตัดสินใจปฏิบัติ 3 ตัวเลือก โดยมี
สถานการณ์บังคับ ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาจากการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 5) พวงพันธ์ 
โพธิศ์ร ี(2555: 35) ทำาการศกึษาค้นควา้เรือ่งการ
สรา้งแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านความ
ซือ่สตัย ์สำาหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 เป็น
ขอ้สอบแบบเลือกตอบรปูแบบเชิงสถานการณช์นดิ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัย
สรา้งขึน้เอง จากทีก่ลา่วมาจะเหน็ไดว้า่ การศกึษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความซื่อสัตย์ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยจะเป็นใน
รูปของการวิจัยเชิงทดลองทั้งหมด โดยส่วนมาก
จะกระจายไปหลายๆ รูปแบบ เช่น แบบตรวจสอบ

รายการ มาตราส่วนประมาณค่า และแบบวัดเชิง
สถานการณ์ จากทั้งหมด 5 รูปแบบ (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2552: 65-76) การวิจัยในครั้งนี้จะใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็น
ที่นิยมใช้กันมากในการนำามาพัฒนาในการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์แบบวดัคณุลกัษณะ
ต่างๆ ในงานวิจัย เพราะเป็นการวัดที่กำาหนด
กรอบหรอืแบง่ระดบัของเกณฑใ์นการวัด เพือ่บอก
ให้ทราบว่า ผู้ที่ถูกวัดอยู่ ณ จุดใด นักเรียนที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งเหตุผล
ที่ ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา ตามทฤษฎีของ ฌอน เพียเจต์  
(สุขภาพแม่และเด็ก. 2557: ออนไลน์) กล่าวว่า
เด็กวัยนี้ อยู่ในขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิง
นามธรรม อายุตั้งแต่ 10-12 ปีขึ้นไป 

เด็กจะมีความสามารถคิดแก้ปัญหาหรือ
สรุปเหตุผลอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปเหตุผล
นอกเหนือจากข้อมูลท่ีมีอยู่สามารถเข้าใจความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลตามหลักตรรกศาสตร์ 
สามารถคิดสมมติฐานหรือความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลและสรุปกฎ
เกณฑ์จากการตรวจสอบสมมติฐานที่กำาหนดข้ึน
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการพัฒนาตัวบ่งช้ี
ความซื่อสัตย์สุจริตสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประกอบกันเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยไดตั้วบง่ชีม้าจากผู้เรยีนสังเคราะหข้ึ์นเอง
โดย ใชเ้ทคนคิการสนทนากลุ่มคดัเลอืกพฤตกิรรม
บ่งชี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ความซื่อสัตย์

สุจริตสำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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หนองบัวลำาภู เขต 2

2. เพื่อสร้างแบบวัดความซื่อสัตย์สุจริต 
สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 2 ที่มีคุณภาพ

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ได้ตัวบ่งช้ี ที่จะนำาไปใช้ในการสร้าง

แบบวัดความซื่อสัตย์สุจริต

2. ได้แบบวัดความซื่อสัตย์สุจริตท่ีมี
คุณภาพสามารถนำาไปใช้วัดกับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หนองบวัลำาภ ูเขต 2 

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ด้�นประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 โรงเรยีนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวลำาภู เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จำานวน 6,825 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนที่กำาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6 โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำาภู เขต 2 จำานวน 
35 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จำานวน 600 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำาเร็จรูปสูตรของ Taro Yamane โดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (บุญชม ศรีสะอาด,  
2547: 194)

2. ด้�นเนื้อห�

ด้านเนื้อหาในครั้ งนี้ ผู้ วิ จัยได้ ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จำานวน 1 ประการ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ที่มี 2 ตัวบ่งชี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2553: 14) คือประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ตอ่ตนเองทัง้กาย วาจา ใจ ประพฤตติรงตามความ
เป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ จากคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นี้ สามารถจำาแนก
พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการมีความซื้อสัตย์สุจริตได้ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง 
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน
และสังคม 

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ 
แบบสอบถามหาพฤติกรรมบ่งชี้ความซื่อสัตย์
สุจริตแบบปลายเปิด สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนตามตัวบ่งช้ีที่ได้
จากการศึกษาแนวทางและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมความคิดหาพฤติกรรมตัวบ่งชี้จากนักเรียน
โรงเรยีนบา้นโคกกะทอจำานวน 9 คน และโรงเรยีน
บ้านกกค้อกกโพธิ์จำานวน 9 คน รวม 18 คน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนสุจริต

ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำาภู เขต 2 ดังนี้

1.1 ผลการศกึษาเอกสารและผลการวจัิย
ที่เก่ียวข้อง นำามาสังเคราะห์องค์ประกอบความ
ซื่อสัตย์สุจริต ออกมาได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อบุคคลอ่ืน ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ 
และความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและสังคม
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1.2 ผลการหาพฤติกรรมบ่งชี้โดยการ
จัดสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
ประถม ศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
จำานวน 18 คนซ่ึงเปน็ตัวแทนจาก 2 โรงเรียน จาก
โรงเรียนสุจริต จากการสนทนากลุ่มสามารถสรุป
ตัวพฤติกรรมบ่งชี้ได้ 117 ตัวบ่งชี้ และจากนั้นจัด
พฤติกรรมบง่ชีเ้ขา้กลุม่ทีม่คีวามหมายใกลเ้คียงตวั
บ่งชีท้ีไ่ดจ้ากนิยามศพัทเ์ฉพาะทัง้ 4 องค์ประกอบ 
เกิดเป็น 16 ตัวบ่งชี้

ระยะท่ี 2 การสร้างแบบวัดด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต สำาหรับนักเรียนระดับช้ันประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ดังนี้

2.1 ผลการคัดเลือกพฤติกรรมบ่งชี้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย 16 ตัวบ่งชี้ 
96 พฤติกรรมตัวบ่งชี้ 

2.2 ผลการหาค่าอำานาจจำาแนก (r) อยู่
ระหว่าง .293- .666 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับ เท่ากับ .975 

2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มี
คา่น้ำาหนักองคป์ระกอบตวับง่ช้ีความซือ่สัตย์สจุรติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำาภู 
เขต 2 มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ 0.862–0.953 มีนัย
สำาคัญทางสถิติ .01 ทุกค่า โดยค่าน้ำาหนักององค์
ประกอบเรยีงจากมากไปหานอ้ยคือ องค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและ
สังคม และ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง มีน้ำา
หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.953, 0.946, 0.923 
และ 0.862 ตามลำาดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตด้านต่างๆ มีความแปรผันร่วม
กับองค์ประกอบตัวบ่งช้ีความซื่อสัตย์สุจริต นั้น

คือ องค์ประกอบความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลอื่น  
มีความสำาคัญมากที่สุด ขณะที่องค์ประกอบ
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองมีความสำาคัญต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริตน้อยที่สุด ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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 ได้แบบวัดความซื่อสัตย์สุจริตท่ี
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 96 ข้อคำาถาม
ที่มีคุณภาพ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาตัวบ่ง ช้ี

ความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดยนักเรียนเขียน
แบบสอบถามแบบปลายเปิดโดยใช้เทคนิคการ
สนทนากลุ่ม และให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหาการหาค่าอำานาจ
จำาแนก และค่าความเช่ือมั่นรวมทั้งการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทำาให้ได้ตัวบ่งช้ีทั้ง 4 
องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ และ 96 พฤติกรรม
บ่งชี้ องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบคือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
บุคคลอื่น ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และความ
ซือ่สตัยส์จุรติตอ่ชมุชนและสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของความซื่อสัตย์สุจริต
ของ วินัย พัฒนรัฐและคณะ (ม.ป.ป: 8) กระมล 
ทองธรรมชาติ (2535: 21) กรมวิชาการ (2545: 
14) กรมวิชาการ (2548: 129) ต่างก็กล่าวไว้ว่า
ความซื่อสัตย์สุจริตควรจะประกอบไปด้วย 4 องค์
ประกอบนี้ ผู้วิจัยนำาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. องค์ประกอบความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
ตนเอง มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมและตรงไปตรงมา มีความตั้งใจจริงที่จะ
ทำาส่ิงท่ีต้ังใจไว ้ไม่เปลีย่นแปลงงา่ยๆ การทำาความ
ดีตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำาผิดโดยที่คิดว่าคนอื่น
ไม่รู้ และความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อความผิดที่ตนเองกระทำา ตัวบ่งชี้
ที่มีน้ำาหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การทำาความ
ดีตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำาผิดโดยที่คิดว่าคน
อื่นไม่รู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กระมล ทองธรรมชาติ 
(2535: 21) ได้กล่าวถึงความ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ไว้คือ มีความตั้งใจมั่นว่าจะไม่หลอกลวงตนเอง 
ตัง้ใจกระทำาแตส่ิง่ทีดี่ เคารพเกยีรติและศกัด์ิศรขีอง
ตนเอง มีความละอายชั่ว ความกลัวบาป ถือคติ
ว่า “ความชั่วไม่ทำาได้เป็นดีแม้ไม่มีใครเห็น ตนเอง
ก็รู้แก่ใจตนเอง” ไม่ยอมทำาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่า
อยู่ในสถานการณ์ใดๆ ดังนั้นการทำาความดีตาม
ที่คนเองตั้งใจไว้ ไม่ทำาผิดโดยที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้จึง
มีความสำาคัญที่สุด 

2. องค์ประกอบความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
บุคคลอื่น มีตัวบ่งช้ี ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความจริงใจต่อผู้อ่ืน ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง มีความซื่อตรงต่อผู้อื่น ได้แก่ เพื่อน ครู บิดา 
มารดา ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณอื่นๆ และ
มีความบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่น ได้แก่ เพื่อน ครู บิดา 
มารดา ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณอื่นๆ ตัวบ่งชี้
ทีม่คีา่น้ำาหนักองคป์ระกอบสงูสดุคอื การประพฤติ
ปฏบิตัตินดว้ยความจรงิใจตอ่ผูอ้ืน่ ทัง้ตอ่หนา้และ
ลับหลัง แสดงให้เห็นว่า ความจริงใจต่อผู้อื่นนั้นมี
ความสำาคญัอยา่งย่ิงไมว่า่ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัซึง่
สอดคล้องกับ วินัย พัฒนรัฐ (ม.ป.ป.: 8) ได้กล่าว
ถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ได้แก่ ความจริงใจต่อผู้
อื่นท่ีเก่ียวข้องกับเราโดยพูดและกระทำาต่อบุคคล
เหล่าน้ันด้วยความจริงใจ ไม่แสดงตนในลักษณะ
ที่เรียกว่า หน้าไหว้หลังหลอก ดังนั้นการประพฤติ

ปฏบิตัตินดว้ยความจรงิใจตอ่ผูอ้ืน่ ทัง้ตอ่หนา้และ
ลับหลัง จึงมีความสำาคัญที่สุด

3. องค์ประกอบความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่ มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตนในการทำา
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช้อำานาจหน้าที่
หาประโยชน์ใส่ตน และปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบ หมายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนให้ดีที่สุด 
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ ไม่ใช้
อำานาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตน แสดงว่า มีความ
พึงพอใจในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ทำางานในหน้าที่จน
สำาเร็จลุล่วง ทันเวลา มีความตรงต่อเวลาในการ
ทำางาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ไม่เห็นแก่
ตัว สอดคล้องกับ ปัญญา สละทองตรง (2540: 
1) กล่าวว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คือ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดด้วย
ความขยันหมั่นเพียร ไม่หลีกเลี่ยง ไม่คดโกง มี
ความรับผิดชอบต่องานที่ทำานั้นและทำาให้สำาเร็จ
เรียบร้อยด้วยดีได้ผลสมความมุ่งหมาย ดังนั้นการ
ไม่ใช้อำานาจหน้าที่หาประโยชน์ใส่ตน จึงมีความ
สำาคัญที่สุด 

4. องค์ประกอบความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ
ชุมชนและสังคม มีตัวบ่งชี้ ได้แก่ การประพฤติตน
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ไมท่ำาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ชุมชนและสังคม และประพฤติตนตามกฎหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การ
ประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำาความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคม ประพฤติตนตาม
กฎหมาย มีความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษา
สมบัติชุมชนส่วนรวม และยึดมั่นประเพณีของ
ชุมชนและให้ความร่วมมือการทำางานต่อสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบสูงสุดคือ การ
ประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นทาส
ของแหล่งมั่วสุมอบายมุขทุกชนิดเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมไม่ทำาผิดศีลธรรม มีความพอเพียง 
สอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545: 157) กล่าว
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ไว้ว่า การมีความจริงใจต่อผู้อื่น การไม่ทุจริต การ
ช่วยเหลือสังคมดูแลสมบัติส่วนรวมเสียสละเพ่ือ
สว่นรวม มคีวามจริงใจต่อผูอ้ืน่ ดังน้ันการประพฤติ
ตนอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงมีความสำาคัญที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การที่จะให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สจุรติน้ัน ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาให้
ผู้เรยีนไมว่า่จะเปน็ครโูรงเรยีนผูป้กครองและชุมชน 
ควรนำาแบบวัดที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อวัดความซื่อสัตย์สุจริตของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

1.2 ควรมีการพัฒนาตัวบ่งช้ีและพิจารณา
ถงึการสรา้งแบบวดัความซือ่สตัยส์จุรติในนกัเรยีน
ระดับชั้นอื่นๆ เนื่องจากธรรมชาติของนักเรียน
แต่ละช่วงชั้นไม่เหมือนกัน

1.3 ผู้บริหารควรนำาข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในงานวิชาการในเรื่องอื่นๆ ด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การพัฒนาตัวบ่งชี้ในครั้งนี้ได้ตัวบ่งชี้
ทีม่าจากนกัเรยีนนำามาพฒันาเทา่นัน้ ดงันัน้จึงควร
ใหบ้คุคลทีม่ส่ีวนรว่มในการจดัการศึกษา บคุคลอืน่  
เช่น ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และศิษย์เก่า ได้ให้
เป็นผู้เขียนตัวบ่งชี้อื่นๆ ด้วย

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาหาความ
สัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
กับผลการเรียนของนักเรียน เพื่อหาคุณภาพของ
นักเรียนในโรงเรียน 

2.3 หากจะมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ในเรื่อ
งอื่นๆ ผู้วิจัยท่านอื่นอาจนำาแนวทางนี้ไปประยุกต์
ใช้ได้
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