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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื1)่อ ศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลา2)ง ศึกษาความกลมกลืนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลต
ภาวะผู
อ นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ตอนลางกับขอมูลเชิงประจั3)กษศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนืกลุ
อตอนล
ม าง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหมีความเหมาะสมกับ
ระดับความเชื่อมั่นในทางสถิติที่ระดั.05บ โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน
Yamane)
( และเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย ใชวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน(multi-stage sampling) จําแนกตามมหาวิทยาลัย ไดกลุมตัวอยางจํานวน
168 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนโดยใชการ
คํานวณทางสถิติดวยโปรแกรมวิเคราะห
Lisrel Version 8.80
ผลการวิจัย พบวา
1) ระดับปจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางไดแกดาน
คุณลักษณะของผูบริหาร (Personal) ดาน บรรยากาศทางจริยธรรม (Ethical) ดานวัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม
(Organization) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
ดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
(Leader)มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2) ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตภอาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนล
มีความกลมกลื
าง
นกับ
2
2
ขอมูลเชิงประจักษเปนไปตามขอตกลงทางสถิ(χ
ติ คื=อ0.048,χ / df, = 65.37/48 = 1.362, GFI = 0.93, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.049
3) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนล
(Leadershi
าง p) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากบรรยากาศทางจริยธรรม(
Ethical) วัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม(Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ0.29
ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ร.ะดั
01 บและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง
(Leadership) ยังไดรับอิทธิพลทางออมจาก
คุณลักษณะของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
(Personal) และบรรยากาศทางจริยธรรม
Ethical)( โดยมีคา
อิทธิพลเทากับ0.68 และ0.09 ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ร.0ะดั
1บ

Abstract

Their research objectives were : 1) To study causal factorsAffecting the Moral of Leadership of
Administrative at Private Universities in the lower North Regien. 2) To study the harmony of causal factors
Affecting the Moral of Leadership of Administrative at Private Universities in the lower North Regien.3) To
Study Analyze causal relationships. the causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative
at Private Universities in the lower North Regien . The sample in this study were the management at
Private Universities in North Regien lower. The sample size were an appropriate level of confidence in
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the statistical level. 05. Analyzed formula of Yamane and Using multi-stage random sampling. multi-stage
sampling) by Universities. Sample size were 168. Data were analyzed using descriptive statistics. Include
the average standard deviation. The confirmatory factor analysis and Analysis structural equation linear.By
using statistical analysis software Lisrel Version 8.80.
The results showed that
1) The causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative at Private Universities in
the lower North Regienfound that the overall average was high.
2) Confirmation of The causal factors Affecting the Moral of Leadership of Administrative at
Private Universities in the lower North Regien. When adjusted for the restructuring of the error and found
to comply with the terms of statistics was Chi - Square relations P-value of ofχ2= 0.048, ofχ2/ df, = 65.37
/ 48 = 1.362, GFI = 0.93, AGFI = 0.89, RMSEA = 0.049 Results of confirmatory factor analysis Confirmatory
Factor Analysis: CFA) A harmony appropriately Qualified acceptance
3) The influence of direct, indirect causal factor. Affecting the moral leadership of the
management at Private universities. In the lower North Regien Leadership). Found that such variables
directly influenced by the atmosphere, the atmosphere of moral ethics Ethical). Organizational culture
that emphasizes ethical Organization). Influenced by the value of 0.53 and 0.29, respectively, which is a
statistically significant influence on the level. 01. The moral leadership of the management at Private
universities, private Universities in North Regien Leadership). also indirectly influenced by the
characteristics of the management at Private universities Personal). Influenced by the value of 0.68 and
0.09, respectively, which was a statistically significant influence on the level? 01.
Key words : LeadershipEthicalOrganizationPersonal

ภูมิหลัง

สถานการณโลกปจจุบันกําลังประสบกับปญหาทางสังคม เนื่องจากคนในชาติหางเหินจากศีลธรรม คนที่มี
การศึกษาจะตองเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมลดละความเห็นแกตัวใหมากขึ้น ทามกลางสภาวะการแขงขันและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ผูคนสวนใหญจึงมองหาผูนําที่สามารถพา
องคการสูความสําเร็จ ผูนําที่มีความมั่นใจในตนเอง ผูนําที่รอบรูในเชิงการบริหาร โดยจะไมลืมเลือนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญ และในการจะเปนผูนําใหประสบความสําเร็จโดยเปนยอดของผูนํานั้น จะตองใชคุณธรรม
จริยธรรมประกอบกับความรูความสามารถ เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมจะหลอหลอมบุคคลใหเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจและสติปญญาที่ดีมีความสามารถ มีวิสัยทัศนที่ดี กวางไกลสามารถปกครองบริหารจัดการองคการไปสูความสําเร็จบรรลุผลดี
และมีประสิทธิภาพสูง [1]
กระแสสังคมไทยในยุคปจจุบันนี้ใหความสําคัญในเรื่องของ
“จริยธรรม ” อยางมากและเรียกรองใหมีการดําเนิน
กิจกรรมทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับองคการและระดับประเทศ ซึ่งแตละระดับมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันประเทศไทยของเรามีปญหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผูนํามาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการบริหารบานเมือง ผูบริหารยิ่งมีตําแหนงสําคัญ ยิ่งจะตองปฏิบัติงานใหดี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากจะเปน
ผูบริหารที่ดีจะเปนแบบอยางของผูใตบังคับบัญชาแลวยังจะตองสรางผูสืบทอดที่ดี รวมทั้งสงเสริมคนดีใหไดรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานและบริหารงานตอไปการปฏิบัติการของผูนําทางการศึกษาควรเปนไปตามขอแนะนําทางจริยธรรมที่เปน
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และผสมผสานกับคานิยมของสังคมประชาธิปไตย ขอแนะนําทางจริยธรรมรวมถึงความเคารพนับถือ
สมาชิกทุกคนของสังคม อดทนกับความแตกตางในดานวัฒนธรรมและความคิดเห็น ความเสมอภาคของบุคคล การกระจาย
ทรัพยากรอยางเปนธรรมความเคารพนับถือสมาชิกทุกคนในสังคม สังคมไทยเปนสังคมแบบพหุนิยม นิยมความหลากหลาย)
ผูนําทางการศึกษาตองเคารพปจเจกบุคคลและผูที่เปนเจาของชุมชนของสถานศึกษา ซึ่งมีเอกลักษณผูนําทางการศึกษาตอง
ตอบสนองชุมชนดวยความเคารพนับถืออดทนตอวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกตาง ผูนําตองจัดระบบและกลานําสมาชิกที่

38

มีความเปนอิสระในสังคมที่มีความหลากหลาย ในสังคมประชาธิปไตยสมาชิกอาจมาจากปจเจกบุคคลที่เปนชนกลุมนอยหรือมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน กลุมที่หลากหลายนําความคิดเห็นที่หลากหลายในวิธีการจัดการศึกษาที่จะทําใหเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมที่สถานศึกษาเปนอยู และผลลัพธของการศึกษาที่ควรจะมีขึ้น ผูนําทางการศึกษา ควรสงเสริมความหลากหลาย
และแพรเชื้อความหลากหลายเพื่อจะสรางจิตวิญญาณของชุมชน อดทนตอความหลากหลาย ปองกันอคติและสนับสนุนมุมมอง
ที่แตกตางในการตรวจสอบประเด็นตางๆทางการศึกษาความเสมอภาคของบุคคล บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนธรรม มีโอกาสเทาเทียมกันในการสรางความสําเร็จใหตนเอง มีสิทธิเทาเทียมกันในการเขามารับบริการและทรัพยากรตางๆ
ที่สถานศึกษาจัดใหมีการกระจายทรัพยากรอยางเทาเทียมกันสถาบันการศึกษาสวนมากดําเนินภายใตฐานการเงินที่มีสภาพ
ขาดแคลนผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรใหเปนธรรมกับอาจารย และจัดสรรใหนักศึกษาไดรับผลประโยชนสูงสุดทาง
การศึกษา ผูบริหารตองพิจารณาอยางเปนธรรมที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการใชทรัพยากรของสถาบันการศึกษา
จริยธรรมจึงมีความสําคัญตอการบริหารมาก ผูทําหนาที่ทางการบริหารและผูทําหนาที่ปฏิบัติ การตัดสินใจ การกระทําและ
พฤติกรรมของคน จึงมีผลตอองคการทั้งทางบวกและทางลบ ถาหากการตัดสินใจการกระทําหรือพฤติกรรมเปนไปอยางถูกตอง
มีศีลธรรม มีจริยธรรม ยอมนําความเจริญกาวหนาและยั่งยืนมาสูองคการได และในทางตรงกันขามถาหากการตัดสินใจการ
กระทําและพฤติกรรมเปนไปอยางผิดศีลธรรม จริยธรรมหรือเปนไปอยางไมมีศีลธรรม จริยธรรมแลว ยอมนําผลรายมาสู
องคการได จากสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ชี้ใหเห็นวาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยไดเสื่อมถอยลง มีการทุจริต
คอรัปชั่นในระดับที่รุนแรงมากขึ้นดวยวิธีการที่พัฒนาใหซับซอนแยบยลมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับและกระบวนการ เชน การทุจริต
เชิงนโยบาย และการสรางเครือขายทุจริตในหลายๆ รูปแบบ [3] ปญหาความออนแอทางดานคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
นั้น เกิดจากสังคมไทยถูกปรับเปลี่ยนกระแสคิด ผูคนสวนใหญหันไปนิยมวัตถุ อํานาจและยศถาบรรดาศักดิ์ คานิยมของคน
ไทยมีความโนมเอียงไปทางวัตถุนิยม ทุนนิยมและอํานาจนิยม ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนี้ ลวนเปนผลขางเคียงที่สืบ
เนื่องมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมสูง [2]
ดังนั้น
ในสภาวะที่เปนปญหาเชนปจจุบันนี้ การเปนผูนําเชิงจริยธรรมจึงมีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ในภาคเหนือตอนลางที่ควรมีตัวแบบมาตรฐานของการปฏิบัติงาน หรือโมเดลดาน
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่ผูบริหารใชในการบริหารมหาวิทยาลัย อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาจริยธรรมทางการ
บริหารของผูบริหาร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
ตอนลาง

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ

2. เพื่อศึกษาความกลมกลืนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตภาวะผู
อ นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลางกับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง

สมมติฐานของการวิจัย

1.องคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตภาวะผู
อ นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ตอนลางมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร.05
ะดับ
2.ปจจัยเชิงสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลางมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตภาคเหนือตอนลางคือ 1) ดานคุณลักษณะของผูบริหาร ( personal) ประกอบดวย บุคลิกภาพ ( person) แรงจูงใจ
(rain) ระดับการพิจารณาศีลธรรม ( Moral) และการควบคุมตนเอง ( Power) จากแนวคิดของ 2)ดานบรรยากาศทาง
จริยธรรม (Ethical) ประกอบดวย ปทัสถานทางสังคม (norm) และ รูปแบบองคการ (Format) จากแนวคิดของ Schminke,
Ambrose & Neubaum [3] ดานวัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม( organist) ประกอบดวย จรรยาบรรณ ( ethics) และ
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การยึดหลักคุณธรรม (integrit)จากแนวคิดของ และ 4) ดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม( leader) ประกอบดวย ความผูกพันตอ
องคการ (Reiste) ความยุติธรรม ( fairy) การเสริมพลังอํานาจ ( empower) และ ความซื่อสัตย ( Honest) จากแนวคิดของ
Trevio, Hartman, Brown [4]สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
รูปแบบองค์การ

ปทัสถานทางสังคม

(

บุคลิกภาพ
บรรยากาศทางจริ ยธรร
(Ethical)

แรงจูงใจ

ระดับการพิจารณา

ความผูกพันต่อองค์การ
(Reiste)

(person)

( i

)

ความยุติธรรม

ณ
ุ ลักษณะของผู้บริ หาร
(personal)

ศีลธรรม (Moral)

ภาวะผู้นําเชิง

(fairy)

จริ ยธรรม

การเสริ มพลังอํานาจ
(empower)

วัฒนธรรมองค์การ

การควบคุมตนเอง
(Power)

ที่จริ ยธรรม(organist)

ความซื่อสัตย์
(

จรรยาบรรณ

)

การยึดหลักคุณธรรม
(integrit)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ ตอนลางประกอบดวย
อธิการบดีและรองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิชาในปการศึก2559
ษา จํานวน 265 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูบริหารและอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางประกอบดวยอธิการบดีและรองอธิการบดี ป2559
การศึได
กษา
มา
โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน ตามจํานวนกลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และผูบริหารระดับ168
สูง จํานวน
คน จากนั้นนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียน แลวสุมกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนดวยวิธีการสุมอยSimple
างงาย Random
(
Sampling)
วิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเปนแบบตรวจสอบรายการ
(check list) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มีลักษณะเครื่องมือเปนมาตรวัดแบบประเมินคา (rating scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จําแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกต 4 ตัว คือ ความผูกพันตอองคการ
ความยุติธรรมการเสริมพลังอํานาจ และความซื่อสัตย
ตอนที่
3 แบบสอบถามวัดปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีลักษณะเครื่องมือเปนมาตรวัดแบบประเมินคา
(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีทั้งหมด 4 ปจจัย โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม
ตามลําดับของปจจัยที่นํามาศึกษา
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2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยดําเนินการดังนี้
2.2.1 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามดานความตรงเชิงเนื้อหา ( content validity)
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง ( purposive sampling) จํานวน 3 คนไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา กลุม
ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรง
ของขอคําถามโดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC)
ที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00
2.2.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช ( try-out) กับผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน แลวหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ( item analysis) โดย
ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
(item total correlation) 2) วิเคราะหความเชื่อถือได ( reliability)ของแบบสอบถาม เปนรายตัวแปรแฝงและโดยรวม โดย
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(alpha coefficient)โดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach) ที่มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.80
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยเจาพระยาถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง
3.2 สงและเก็บรวบรวมขอมูลคืนทางไปรษณีย ตรวจสอบและคัดแยก แบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อนํา
แบบสอบถามที่ไดรับไปการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป และหากพบวามหาวิทยาลัยที่ยังไมสง แบบสอบถามคืนตามกําหนด
ผูวิจัยจะสงหนังสือขอความรวมมือในการตอบ แบบสอบถามอีกครั้งและสงไปทางไปรษณียดวน ( EMS) จนไดรับจํานวน
แบบสอบถามขั้นต่ําคือรอยละ80 ของแบบสอบถามทั้งหมด
3.3 นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเพื่อทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑของ Hinkle D. E. [5]
4.2 การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชคือวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง ( construct validity) โดยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เนื่องจากไดกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตกับ
ตัวแปรแฝงไวกอน นั่นคือตัวแปรสังเกตจะมีคาน้ําหนักองคประกอบเฉพาะกับตัวองคประกอบเองเทานั้น ในการตัดสิน จะ
เลือกดานที่มีน้ําหนักองคประกอบ ( factor loading) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติไวกอน และพิจารณาขอคําถามที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา 0.30 เปนขอที่ถือวาใชไดโดยใชเกณฑของสุภมาส อังศุโชติ ,สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูลภิญญา
นุวัฒน, [6]

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ตอนลางดังนี้
1.ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ
ตอนลางโดยรวม และรายดานไดแกดานคุณลักษณะดานบรรยากาศองคการทางจริยธรรมดานวัฒนธรรมองคการที่เนน
จริยธรรม และดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก ( x =4.21-4.39)
2.ผลการ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางพบวาคาน้ําหนักองคประกอบพบวา
2.1 ปจจัยคุณลักษณะของผูบริหาร ( Personal)ไดแก บุคลิกภาพ person) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
λ เทากับ 0.37 แรงจูงใจ (rain)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λเทากับ 0.46 ระดับการพิจารณาศีลธรรม ( Moral)มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λเทากับ 0.50และการควบคุมตนเอง (power)มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ 0.47อยูในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ปจจัยดานบรรยากาศทางจริยธรรม
(Ethical) พบวาปจจัยบรรยากาศทางจริยธรรม
Ethical)
( ไดแก ปทัสฐานทาง
สังคม (Norm) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธλ เทากับ0.47 รูปแบบองคกร(Format) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธλ เทากับ 0.53 อยูใน
ระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
2.3 ปจจัย ดานวัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม Organization) ไดแก จรรณยาบรรณ Ethics) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ 0.58) การยึดหลักคุณธรรม Integrit) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ 0.58) อยูใน
ระดับระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Leader) ไดแก ความผูกพันตอองคกร (Relate) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ λ เทากับ 0.46 ความยุติธรรม (Fairy) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ 0.47การเสริมพลังอํานาจ
(Empower) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ 0.53และความซื่อสัตย (Honest) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ λ เทากับ
0.47 อยูในระดับระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังภาพที่ 2
ปทัสถานทางสังคม

การควบคุมตนเอง

0.49
0.48

0.48

(Ethical)

แรงจูงใจ
0.46

ความผูกพันต่อ

บรรยากาศทางจริ ยธร

0.37

ศีลธรรม (Moral)

0.53

0.48

บุคลิกภาพ

ระดับการพิจารณา

รูปแบบองค์การ

0.53

0.83
คุณลักษณะของ
ผู้บริ หาร(persona

0.15
0.57

ภาวะผู้นําเชิง
จริ ยธรรม

0.30

0.5
7

0.47

0.29

0.48
0.47

องค์การ
ความยุติธรรม

การเสริ มพลัง
อํานาจ

วัฒนธรรมองค์การ

ี่ ้

0.58
จรรยาบรรณ

ิ

i

ความซื่อสัตย์

0.58
การยึดหลักคุณธรรม
(integrit)

Chi-Square=65.37, df=48, P-value=0.04830, RMSEA=0.049
2.5ความกลมกลืนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตภาวะผู
อ นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลางกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาความเปนไปไดในเชิงทฤษฎีและอาศัยดัชนีปรับรูปแบบ
(model
modification indices: MI) เปนการปรับคาที่โปรแกรมเสนอแนะหรือคามากที่สุดกอนซึ่งเปนคาสถิติเฉพาะของพารามิเตอร
แตละตัวมีคาเทากับคาไคว -สแควรที่ลดลงเมื่อกําหนดใหพารามิเตอรตัวนั้นเปนพารามิเตอรอิสระหรือมีการผอนคลาย
ขอกําหนดเงื่อนไขบังคับของพารามิเตอรนั้นไดดวยการกําหนดความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตและความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันไดขอมูลที่ไดนั้นนําไปใชในการปรับรูปแบบการวิจัยจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
และไดคาสถิติตามเกณฑที่กําหนด โดยมีคาความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง”พบวาการทดสอบความสอดคลองของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผล
ตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลางตามสมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
โมเดลมีความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควรมีคาเทากับ 65.37 องคาอิสระเทากับ 48
ความนาจะเปน (p) เทากับ 0.048 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญแสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก
ที่วา โมเดล ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง ที่
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พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนีวัดความกลมกลืน (
เทากับ 0.93 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.90 ผานเกณฑ ดังตารางที่ 1

GFI) มีคา

ตารางที่ 1 คาสถิติความสอดคลองของรูปแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับรูปแบบการวิจัย
คาดัชนี
เกณฑ
คาสถิติ
ผลการพิจารณา
2
> 0.05
0.048
ผานเกณฑ
P-value ofχ
2
< 2.00
65.37/48 = 1.362
ผานเกณฑ
χ / df
GFI
> 0.90
0.93
ผานเกณฑ
AGFI
> 0.90
0.90
ผานเกณฑ
RMSEA
<0.05
0.049
ผานเกณฑ
3.ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของ ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง ( Leadership) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
บรรยากาศทางจริยธรรม Ethical)
(
วัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม (Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ 0.29
ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
นอกจากนั้นภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง(Leadership)ยังไดรับอิทธิพลทางออมจากคุณลักษณะของผูบริหาร (Personal)และ
บรรยากาศทางจริยธรรมEthical)
(
โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.68 และ 0.09 ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์เสนทาง ทางตรง (Direct Effect) ทางออม (Indirect Effect)และรวม (Total) ความสัมพันธเชิงเหตุผล
ตามแบบจําลององปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง
Dep.V
Ethical
Organization
Leadership

อภิปรายผลการวิจัย

Indep.V
 Personal
 Personal
 Ethical
 Personal
 Ethical
Organis

R-square

F

0.69
0.70

19.07*
22.94*

0.84

22.61*

Path Coefficients
DE
IE
TE
0.83*
0.00
0.83
0.58*
0.25
0.83
0.30*
0.00
0.30
0.15*
0.68
0.83
0.53*
0.09
0.62
0.29*
0.00
0.29

1. ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลางโดยภาพรวม และรายดานไดแกดานคุณลักษณะของผุบริหารดานบรรยากาศองคการทางจริยธรรมดาน
วัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม และดานภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก x =4.21-4.39 อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
มีการแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะทํางานและใชความพยายามเพื่อใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ เปนผูรักความยุติธรรม
ชวยขจัดปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดําเนินตอไปได และ รับรูหนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่
ถูกตองซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารศรี สุธานิธิ[7] , จิตรลดาบุญพวงสัมฤทธิ์ [8] ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนสถานศึกษาพบวาระดับวิสัยทัศนของผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนสถานศึกษาอยูในระดับมาก
2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ชี้ใหเห็นวารูปแบบการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดย
พิจารณาจาก คาไคว-สแควร (χ2)แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและ/หรือคาไคว-สแควร หารดวยองศาอิสระ
df) มีคานอยกวาหรือเทากับ 2.00 ซึ่งในที่นี้คาไคว–สแควร เทากับ 65.37 ที่องศาอิสระ (df) เทากับ 48 และมีคาความนาจะ
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เปน (P-value) เทากับ 0.048 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) และคาไค – สแควรหารดวยองศาอิสระ (df) มีคาเทากับ 1.362 ,GFI
= 0.93, AGFI=0.89, RMSEA = 0.049 มีความสอดคลองกลมกลืนอยางเหมาะสม ผานเกณฑการยอมรับไดซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมัชชา จันทรแสง [8] ไดวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิง
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1)การสราง
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารประกอบดวยตัวแปรแฝงจํานวน 5
ตัว สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตได จํานวน 15 ตัว 2)ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี
โดยมีคาสถิติดังนี้ x2 = 13.15 , df = 25 , p-Value = 0.97466 ,RMSEA = 0.000 , GFI = 0.979 โดยตัวแปรแฝงอยูใน
รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ไดรอยละ 87.30 วิเคราะหขนาดอิทธิพลของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ความฉลาดทาง
อารมณ สงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน การสื่อสารสงอิทธิพลทางออมตอ
ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนโดยการผานความคิดสรางสรรค และความคิดสรางสรรคสงอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมตอภาวะ
ผูนําเชิงวิสัยทัศน
3.อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของ ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง (Leadership) พบวาตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจาก บรรยากาศทาง
จริยธรรมEthical) วัฒนธรรมองคการที่เนนจริยธรรม (Organization) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.53 และ 0.29 ตามลําดับซึ่ง
เปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 นอกจากนั้นภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ภาคเหนือตอนลาง ( Leadership)ยังไดรับอิทธิพลทางออมจาก คุณลักษณะของผูบริหาร ( Personal)และบรรยากาศทาง
จริยธรรม (Ethical) โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.68 และ 0.09 ตามลําดับซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิติมา วรรณศรี [9] ที่ไดพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอวิสัยทัศนของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาบรรยากาศองคการมีอิทธิพลทางตรงตอวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเสนอแนะ

1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรกระตุนอาจารยใหมีการทบทวนประเมินตนเองเพื่อใหเกิดการศึกษา
ตนเองและศึกษาวิชาชีพของตนหลังจากที่ไดปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
1.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรเปนที่ปรึกษาและใหกําลังใจแกอาจารยในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศน
1.3 ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนสถานศึกษาควรเสริมสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ เกี่ยวกับวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรม
แหงความรวมมือ วัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลง เพื่อหาขอคนพบทางวัฒนธรรมองคการ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในรูปแบบพหุระดับ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางครอบคลุมโดยการมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
และผูมีสวนไดเสียทุกผาย
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