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บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาองคประกอบภาวะผูนาํเชิงจริยธรรมของผูบรหิารสถานศึกษา 

เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพ ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษาองคประกอบภาวะ

ผู นําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมยอย                                      

ผูบริหารสถานศึกษา สอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา                

ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรมโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ระยะท่ี 2 สรางและ                                           

พฒันารูปแบบภาวะผูนาํเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยผานกระบวนการตรวจสอบ

และประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                     

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 400 โรงเรียน สถิติที่ใช                             

ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (  ) และ                                

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา
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 ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 มิติ

คอืมติกิารบรหิารงาน   มติกิารบรหิารความสมัพนัธ มติกิารบรหิารการเปลีย่นแปลง  และมติกิารบรหิารจรยิธรรม                        

และรูปแบบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู บริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 3 มิติ                                                                 

คือ มิติการบริหารงานอยางมีจริยธรรม 15 องคประกอบ มิติการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม                                      

14  องคประกอบ  มิติบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม 12 องคประกอบ 

คําสําคัญ
 องคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการ

Abstract
 This research aimed to study the ethical leadership factors of school administrators for to 

create and develop a model of integrated ethical leadership for school administrators by using 

quantitative and qualitative researches. The research was carried out into two phases; in the first 

phase, it aimed to study ethical leadership factors of school administrators by reviewing relevant 

documents and research papers and conducting school administrators focus group discussion. 

The questionnaire was also used to collect data from school administrators in educational institution 

to do factor analysis. The study of best practices were done by structural interview school                                 

administrators who had reputation in good ethical and moral practices.  Phase two aimed to create 

and develop the model of integrated ethical leadership of school administrators through the                            

assessment and evaluation process by experts and specialists. Target sample group in this study 

includes 400 school administrators in the name of  the Primary Educational Service Area Office in 

8 provinces in upper northern area. Statistics used to analyze quantitative data in this research are ; 

frequency distribution, percentage, analysis of mean (  ), standard deviation (S.D.) and                            

Procedures of Qualitative Content Analysis

 The results revealed that factors associated in the ethical leadership among school                             

administrators consist of four dimensions of factor namely; administration, relationship management, 

change management and ethical management. Models of integrated ethical leadership of school 

administrators consist of three dimensions namely; Ethical Task Management dimension 15                           

elements, Ethical Relationships Management dimension 14 elements Ethical Change Management 

dimension 12 elements.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 89

Keywords
 Ethical Leadership Factor,   Integrated Ethical Leadership 

บทนํา
 จากสภาวะการณของการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภาคสวน               

ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา จากการแพรกระจายของขอมูลสารสนเทศ และ              

องคความรูดานตาง ๆ ที่มีการเช่ือมโยงกันแทบทุกประเทศท่ัวโลกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย                          

และรวดเร็วท้ังในดานการติดตอสื่อสาร ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแส                       

โลกาภิวัตนเชนเดียวกับประเทศอ่ืนท่ัวโลก สภาพการณเชนน้ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของประเทศไทย                     

ในปจจุบันและในอนาคต ทั้งน้ีสภาวะดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้น สงผลใหสังคมไทย

เผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

ซึง่สวนใหญยดึวตัถนุยิมและเงินทองเปนตวัตัง้   ทาํใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลกัษณสวนตัว

ผานเครอืขายสงัคมออนไลน เกดิเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมยัทีห่ลากหลาย ในรปูแบบการรวมกลุมของบคุคล

ทีส่นใจเร่ืองเดียวกนั โดยวัฒนธรรมท่ีบงบอกถึงความเปนไทยไมสามารถแสดงบทบาทไดชดัเจน ขณะเดียวกนั

สังคมไทยก็เผชิญกับความเส่ือมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะทอนไดจากคนในสังคมท่ีมีความถ่ี                                

ในการใชความรุนแรงในการแกไขปญหามากข้ึน ทั้งปญหาครอบครัว การแยงชิงทรัพยากรระหวางชุมชน                 

และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง สภาพวิกฤตสังคมไทยในปจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมจึงถือ                       

เปนเรือ่งทีส่าํคญัยิง่ในการทําใหคนเราอยูในสงัคมอยางสงบสุขซ่ึงปจจุบนัคณุธรรมและจริยธรรมจะถูกละเลย

จนเลือนหายไปจนแทบจะไมมีผู ใดรูจักหรือคํานึงถึง ทําใหเกิดปญหาอยางมากมายในสังคมทุกระดับ                              

ดงันัน้จึงเปนเรือ่งเรงดวนทีท่กุฝายจะตองแสวงหาหนทางเพ่ือทีจ่ะนาํเอาคณุธรรมและจรยิธรรมใหคนืกลับมา

สูสังคมปจจุบันใหมากที่สุด

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกําหนดวิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุ มกันตอการเปล่ียนแปลง”                                          

ไดมีการนอมนําเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมมาเปนหลักในการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกขัน้ตอน อกีทัง้ยงัไดกาํหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสงัคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน                 

รวมทัง้เสรมิสรางศลีธรรมและสาํนกึในคณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัหินาทีแ่ละดาํเนนิชีวติดวยความเพยีร

จะเปนภูมิคุ มกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกครอบครัว ชุมชนสังคม                          

และประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย        

ที่สมบูรณไดทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (Department of Academic Affairs, 2003, 49)
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 ในสภาพสังคมไทยปจจบุนัเปนทีถ่กเถยีงกนัอยางกวางขวางในทางเลือกระหวางผูบริหารท่ีมจีริยธรรม 

(Ethics) กบัผูบรหิารทีม่คีวามสามารถ  (Competent)  ซึง่คงไมแปลกทีจ่ะมเีสียงจากสังคมทีต่องการไดผูบริหาร

ที่มีคุณสมบัติพรอมท้ังสองประการคือทั้งเกงและดี (Sirilai, 2007) อยางไรก็ตามในโลกแหงความเปนจริง                     

มกัจะไมพบคณุสมบตัทิีส่มบรูณดงักลาวในผูบรหิารในแตละระดบัจนถงึระดับสากล  ดวยเหตผุลดังกลาวขางตน 

การศึกษาควรจะใหทางออกที่ดีตอปญหาดังกลาว และผูบริหารสถานศึกษาควรจะเปนความหวังของ                           

การเปนแบบอยางที่ดีดานจริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาตองบูรณาการกระบวนทัศนและวิธีการบริหารใหม 

เน่ืองจากปจจัยสิ่งแวดลอมอาจสงผลทําใหการเสริมสราง และการพัฒนาจิตสํานึกในดานคุณธรรมและ

จริยธรรมขาดความสมบูรณ การบริหารการศึกษาในปจจุบันจึงเปนการบริหารทามกลางกระแสแหง                            

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ                     

สังคม และความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลาอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน ซึ่งการจัดการศึกษาเปน     

กระบวนการสําคัญในการพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงตองจัดใหมีการพัฒนาความรูคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานในหนาที่แลวยังตอง

ปฏบิตัตินเปนแบบอยางท่ีดงีามในดานคุณธรรมจริยธรรมอีกดวย  ผูบรหิารสถานศึกษาในฐานะเปนผูทีม่บีทบาท

ในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน แนวการปฏิบตั ิและเปนตัวอยางใหกบัผูอืน่ท่ีอยูภายในองคกร

และยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งรูจักการบริหารจัดการในแตละมิติอยางมี

ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบบูรณาการ ยอมสงผลดีมายังองคกรและสังคมโดยสวนรวม

ในการที่ผูบริหารจะบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะอาศัยภาวะผูนํา                           

เชิงจริยธรรมเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานท่ีชัดเจนซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

ความรูความเขาใจและสามารถนาํภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรมทีต่นเองเรยีนรูมาบรูณาการประยกุตใชใหเหมาะสม

กบัการบรหิารจัดการงานในแตละมติใิหเกดิคณุคาการบรหิารจัดการแตละมิตอิยางมีจริยธรรม (Pongsriwat, 

2007)

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดมีการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา                     

เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีดานคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนาํเชงิจริยธรรม

ซึ่งเปนพฤติกรรมหรือกระบวนการตางๆ ของผูนําที่แสดงออกถึงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง

อยางมีอุดมการณโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรและสังคมสวนรวมเปนหลัก แนวคิดและทฤษฏี                          

ภาวะผูนําใฝบริการ (Servant Leadership) เปนพฤติกรรมการใหบริการเพื่อนรวมงานเพื่อสนองตอบ                        

ความตองการของเพ่ือนรวมงานโดยใชอํานาจทางศีลธรรมกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความไววางใจ

ซึง่กนัและกนัและมอบอาํนาจแกเพ่ือนรวมงานเพือ่นําไปสูการบรรลเุปาหมายรวมกนัของกลุม แนวคดิทฤษฎี 

TRC ของยุคล  (Yuk’s Task-Relation-Change Theory) เปนแนวคิดที่นําเสนอพฤติกรรมการบริหารงาน                    

ซึ่งไดนําเสนอพฤติกรรมในการบริหารงานประกอบดวย พฤติกรรมที่มุงงาน (Task-Oriented Behaviors)

พฤติกรรมที่มุ งความสัมพันธ (Relations-Oriented Behaviors) และพฤติกรรมที่มุ งการเปลี่ยนแปลง                       
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(Change-Oriented Behaviors) (Yukl, 2002) กลาววาแนวคิดผูนําที่ฉลาดรูทางอารมณ (Emotionally                       

Intelligent  Leadership) เปนแนวคดิของผูนาํทีส่ามารถควบคมุและกาํกบัพลงัอาํนาจทางอารมณของตน ไป

เพื่อการเสริมสรางความพึงพอใจ รวมทั้งขวัญกําลังใจและแรงจูงใจของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมความมี

ประสิทธิผลใหกับองคการ แนวคิดแบบภาวะผูนําที่ฉลาดรู ทางอารมณตอสัมฤทธ์ิผลขององคการ                                     

(EQ Leadership Styles That Gets Results) เปนการผสมผสานองคประกอบหลักของความฉลาดรู                           

ทางอารมณทั้ง 4 ดานประกอบดวย 1) ดานความสามารถตระหนักรูอารมณตนเอง 2) ดานความสามารถ

บริหารจัดการตนเอง 3) ดานความตระหนักรูทางสังคม 4) ดานความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ 

แนวคิดศิลปะความเปนผูนําแบบเคออรดิก (The Art of Chaordic Leadership) เปนแนวคิดที่ภาวะผูนําจะ

ยึดเอาความสําคัญของภาวะผูตามเปนหลัก ผูนําจะอาสาเปนผูทําใหเปาหมายเกิดความแจมชัดและ                             

เปนไปอยางสรางสรรค เปนผูคอยดูแลใหเปนไปตามหลักการแหงจริยธรรม จะยึดการมีสัมพันธทุกทิศทาง                  

ทั้งจากระดับลางข้ึนบน ระดับขางเคียง และลงสูระดับลาง จะไมใชวิธีควบคุมสั่งการแตจะทําหนาท่ีชวย                      

ขจัดปญหาอุปสรรคท่ีขดัขวางตอการทํางานรวมกันเปนทมีเพ่ือใหงานบรรลุผลสาํเร็จดวยดี แนวคิดภาวะผูนาํ

แบบเหนอืช้ัน (The Transcendental Leadership) เปนกระแสแนวโนมทางดานภาวะผูนาํของศตวรรษท่ี 21 นี้ 

เปนแบบภาวะผูนําที่ยึดมิติดานจิตใจหรือจิตวิญญาณเปนสําคัญ โดยเฉพาะดานคุณธรรมท่ีเนนการทํา                       

เพือ่ความดงีาม  เพือ่ผูอืน่  และเพือ่สวนรวมเปนหลกั เรียกไดวาเปนภาวะผูนาํแบบเลิศคณุธรรม (Pongsriwat, 

2010a) รวมทั้งคุณลักษณะองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีกําหนดโดยองคกรทีเก่ียวของกับผูบริหาร

สถานศึกษาประกอบดวย ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ พ.ศ. 2550 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา                   

จงึมคีวามจาํเปนโดยเฉพาะอยางยิง่ผูบริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ที่มีสถานศึกษาเปนจํานวนมาก ควรมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบ

บูรณาการ ที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการบริหารสถานศึกษารวมทั้งเพื่อใชเปนประโยชนตอการวางแผน

พัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหและสังเคราะหมาเปนกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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 ภาพที ่1:  กรอบแนวคดิการวจิยั เร่ือง รปูแบบภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรมแบบบรูณาการของผูบรหิารสถานศกึษา

   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพท่ีมุงศึกษา

องคประกอบ และการสรางพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา                     

ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยอยู 2 ระยะประกอบดวย

 1. ระยะท่ี 1 ศกึษาองคประกอบของภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรมของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของกับองคประกอบภาวะผูนาํ

เชิงจริยธรรม และศึกษาจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ผูบริหารสถานศึกษา                         
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จาํนวน 10 คน ซึง่กลุมตวัอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชการวิเคราะหขอมลู

ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม                           

เพือ่วเิคราะหองคประกอบภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรม โดยกลุมตวัอยางไดแก ผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดย                          

การสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi-Stage Random Sampling) และศึกษาจากการสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา                          

ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจํานวน  8 คน                              

ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา 

 2. ระยะท่ี 2 สรางและพัฒนารูปแบบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู บริหาร                              

สถานศึกษาโดยกระบวนการดําเนินการตรวจสอบรูปแบบและประเมินรูปแบบ ดังนี้

  2.1 ขัน้ที ่1 นาํเอาขอมลูทีไ่ดจากระยะท่ี 1 ยกรางรูปแบบและพัฒนารปูแบบ โดยการตรวจสอบ

รางรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน                       

5 คน โดยคัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  1) กลุมที่ 1 เปนนักวิชาการหรืออาจารยมหาวิทยาลัยที่มีผลงาน

เกี่ยวกับภาวะผูนํา การบริหารและการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1 คน                                      

2) กลุมที่ 2 เปนหรือเคยเปนผูบริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กํากับดูแลนโยบาย

การศึกษาและมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1 คน                            

3) กลุมที่ 3 เปนผูบริหารหรือผูรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีกํากับดูแลและ                 

มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 1 คน และ                            

4) กลุมที่ 4 เปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลดีเดน                     

ดานคุณธรรม ไมนอยกวา 5 ป มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําทฤษฎี  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานการบริหารสถานศึกษาและการวิจัย จํานวน 2 คน โดยใชแบบตรวจสอบรูปแบบในดานมาตรฐาน                           

ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริง มาตรฐานดานความเปนประโยชน  มาตรฐานดานความเหมาะสม 

มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2.2 ขั้นที่ 2 ดําเนินการประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในดานความเหมาะสมเปนไปไดและความมีประโยชนโดยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติดานความรู

ดานคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผูนํา จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                       

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานไดขอสรปุองคประกอบภาวะผูนาํเชงิจรยิธรรมซึง่เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ของผูบรหิารสถานศึกษา ดานการมีคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ะสงเสริมสนบัสนนุใหการบรหิารจดัการในแตละมติิ

ของผูบรหิารสถานศึกษาเปนไปอยางมีคณุธรรมจริยธรรม ประกอบดวย 4 มติ ิ ไดแก มติดิานการบริหารงาน                      
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ม ี40 องคประกอบ  มติดิานการบรหิารความสมัพันธ  การบรหิารผูอืน่และการบรหิารตนเอง ม ี62 องคประกอบ

มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี  32 องคประกอบและมิติดานการบริหารจริยธรรมมี  27 องคประกอบ

 2. ผลการสรางและพัฒนารปูแบบภาวะผูนาํเชิงจรยิธรรมแบบบรูณาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรูปแบบ 3 มิติ ประกอบดวย มิติดานการบริหารงาน

อยางมีจริยธรรมมี 15 องคประกอบ เชน บริหารงานโดยมีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจน และสามารถกําหนด

กรอบงานใหครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จตอสังคมและ            

ประเทศชาติบนพื้นฐานของความถูกตอง

  มุงมั่นพัฒนาสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวมในลักษณะของทีมงาน ใหเกียรติ                          

และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการกระจายงาน มอบหมายงานตามความรูความสามารถ                                      

โดยคํานึงประโยชนของสถานศึกษาและสวนรวมเปนหลักเปนตน

  มิติดานการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม มี 14 องคประกอบเชน ใชหลักคุณธรรม

จรยิธรรมในการบริหารคนโดยใชหลกัพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา หลักสังคหวตัถ ุ4 ทาน  ปยวาจา                       

อตัถจรยิา สมานตัตตา และความเปนกลัยาณมติรเพือ่พฒันาสูความสาํเร็จของสถานศกึษา  สงเสรมิสนบัสนนุ

การบริหารจัดการกิจกรรมที่สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ยึดหลักความรวมมือ

อยางสรางสรรค หลักความสามัคคีปรองดองมากกวาการแขงขัน เพื่อประโยชนแกสถานศึกษาและสวนรวม

เปนตน

  และมิติดานการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีจริยธรรมมี 12 องคประกอบ เชน มีความฉับไว                      

ทนัสมยั คลองตวั สามารถคาดการณ และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจเกีย่วกบัสภาพทีค่วรเปนในอนาคต

ของสถานศึกษาและพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ โดยคาํนึงถงึประโยชนของสวนรวมและสถานศึกษา

เปนหลัก มีความมุงมั่น ทุมเทเสียสละ ในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ รูเทาทันกับสภาวะการณ

ของการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน และนํามาปรับประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือ                      

ความสําเร็จของสถานศึกษา เปนตน

  ทั้งนี้ สามารถสรุปเปนรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา                       

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งเปนการบูรณาการองคประกอบ                     

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในมิติดานการบริหารจริยธรรม บูรณาการเขาสู มิติ                                

ดานการบริหารงาน มิติด านการบริหารความสัมพันธ และมิติด านการบริหารการเปลี่ยนแปลง                                                  

เพื่อใหการบริหารจัดการในแตละมิติเปนไปอยางมีจริยธรรมโดยมีจุดมุงหมายใหเปนไปเพื่อประโยชน                            

และความสําเร็จของสวนรวมเปนหลักทําใหไดรูปแบบดังกลาว
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  ภาพที่ 2:   รูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา

    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผลการศึกษาองคประกอบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน                           

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน แตละมติพิบวา  ระดบัความสาํคญัและจาํเปนโดยรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ 

(4.59  0.35)  เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา อันดับแรก คือมิติดานการบริหารจริยธรรม (4.68  0.37)          

รองลงมาไดแกมิติดานการบริหารความสัมพันธ (4.64  0.36)  มิติดานการบริหาร มิติการเปลี่ยนแปลง                     

(4.52  0.44) และมิติดานการบริหารงาน อยูในระดับมาก (4.50  0.37)  ตามลําดับ และผลการตรวจ                

รางรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ    

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 มิติดังกลาวมีผลการตรวจสอบอยูในระดับมากท่ีสุด คือ                                

มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม  (4.65  0.11)  มิติดานการบริหารความสัมพันธอยาง       

มีจริยธรรม  (4.61  0.14) และมิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม (4.54  0.18) ตามลําดับและ                            

ผลการประเมินรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน                       

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 มิติ  มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ                     

มิติดานการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม (4.73  0.14) และมิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม 

(4.72  0.17)  มิติการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีจริยธรรม (4.71  0.18) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. มิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม (ETM: Ethical Task Management) ผลจาก                          

การศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดของ Sergiovanni (1992) ไดกลาววา ผูนําจะตองวิเคราะหวาองคกร                  

มีเปาหมายเปนอยางไร และจะใชวิธีการใดมาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีความสอดคลอง                           

ไปในทิศทางเดียวกับดาฟท (Daft, 2005) ที่กลาววาบทบาทผูนําคือ การสรางวิสัยทัศนรวมกันของบุคลากร

การออกแบบโครงสรางองคการและการแสดงบทบาทเปนผูนําใฝบริการโดยผูนําจะสรางความสัมพันธกับ                  

ผูตามบนพื้นฐานของความคิดวัฒนธรรมที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนําไปสูเปาหมายในการเปนองคการ

แหงการเรียนรู  ผู นําจะชวยใหบุคลากรเห็นภาพรวมขององคการทั้งหมด สงเสริมการทํางานเปนทีม                                         

ริเริ่มการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมความสามารถของบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงองคการในอนาคตและ                                         

มคีวามสอดคลองกับแนวคิดของ Michael (2005) ไดกลาววาบคุลากรของโรงเรียนและผูทีม่สีวนเก่ียวของกับ

การบริหารการศกึษาทีอ่ยูนอกโรงเรียน ควรมหีนาทีร่วมกนัในการกาํหนดวธิกีารบรหิารหลกัสตูร กรอบคุณธรรม

จรยิธรรม คานิยม และความเชื่อที่มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาในสภาพแวดลอมที่ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง

ของบริบทในโลกแหงความเปนจริง ผูบริหารเชิงจริยธรรมท่ีดีจะตองนําการบริหารเชิงจริยธรรมไปบูรณาการ

กบัการบรหิารเชงิผลสมัฤทธิ ์ทัง้นีค้รแูละเจาหนาทีใ่นโรงเรยีนตองเขาใจนโยบายและตองไมเนนแตเพยีงเรือ่ง

การบริหารที่มุงประสิทธิภาพดานงบประมาณ  ปริมาณครูหรือการกําหนดหลักสูตรเทานั้น แตทั้งหมดตองให

ความสําคัญกับการบริหารงานที่นําเอาจริยธรรมไปบูรณาการดวย

 2. มติดิานการบรหิารความสมัพนัธอยางมจีรยิธรรม (ERM: Ethical Relations Management)

ผลจากการศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงสังคหพละไววาเปนกําลังแหง

การสงเคราะห  หรอืมนษุยสัมพันธเปนธรรมท่ีสาํคญัมากสําหรบันกับริหารเพราะจะสามารถผูกใจเพ่ือนรวมงาน

และผูใตบังคับบัญชาใหทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร (Buddhist Monk Thammaporn,                         

2001, 32-36) และยังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับที่ Lekrungsin (2005, 111-112) กลาวถึงผูบริหาร

ที่มีคุณภาพจะตองอาศัยทั้งในดานศาสตรของการบริหาร และศิลปะในความเปนผูนําผสมผสานกันอยูในตัว

แตสิ่งท่ีแฝงอยูในระหวางศาสตรและศิลปะของการบริหารงานเกือบทุกประการก็คือ “คุณธรรม” และ 

“จริยธรรม” ของผูบริหาร ซึ่งเปนเสมือนสวนเสริมที่จะทําใหการบริหารงานนั้นมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน                                  

เปนสวนจรรโลงใหบคุลากรในองคการทํางานรวมกนัไดอยางมคีวามสขุ มศีรัทธาในการทาํงาน ยอมรับเช่ือฟง

และปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา มีความสามัคคีกลมเกลียว มีนํ้าหนึ่งใจเดียวรวมกัน รวมจิตรวมคิด เพ่ือสู                        

จุดหมายอันเดียวกันสอดคลองกับแนวคิดของ Pongsriwat (2007) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม                     

ตองเริ่มจากตัวผูนําที่มีจริยธรรม (Moral Leadership Begins with Moral Leaders) ผูนําที่มีประสิทธิผล                     

ตองไมเพียงแคมีความรอบรูดานจริยธรรมเทานั้น แตสําคัญที่สุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยาง           

ที่ดีของผูมีคุณธรรมแกคนทั่วไป มีความสอดคลองกับแนวคิดศิลปความเปนผูนําแบบเคออรดิก The Art of 

Chaordic Leadership ของ Dee Hock (cited in Pongsriwat, 2010d) เชื่อวา ความรับผิดชอบท่ีสําคัญ                    

ตามลําดับของผูบริหาร ประการแรกที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอนในเรื่อง                     

ความซือ่สตัยสจุรติ (Integrity) ความมีอปุนสิยัทีด่งีาม การมจีรยิธรรม  สรางความรอบรู  เพิม่ความเฉลียวฉลาด
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พัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดีและยึดมั่นในการรักษาคําพูดใหสอดคลองกับการกระทํา และ                           

มีความสอดคลองกับแนวคิด Laub (2004) ไดกลาววา ผูบริหารควรมีพฤติกรรมแสดงออกท่ีปฏิบัติ                          

อยางตรงไปตรงมา ไมเสแสรง มคีวามจรงิใจและความซือ่สัตยสจุรติ การใหคณุคาแกผูอืน่ การยอมรบัวาทกุคน         

มีคุณคาในตัวเองนําไปสูการรับใชผูอื่น การพัฒนาผูอื่น เมื่อผูนําตระหนักวาทุกคนมีคุณคา มีความตองการ                      

ที่จะพัฒนาตนเองไปสูความดีงามอันสูงสุดจึงเปนหนาที่ของผูนําที่จะกระตุนและพัฒนาผูอื่น การสรางกลุม                    

ไมใชเพียงการรวมมือในการทํางานเทานั้นแตผูนํายังมุงที่จะสรางสัมพันธภาพของคนในกลุมหรือในทีมให       

เกิดความรูสึกผูกพันและเปนสวนหนึ่งของกลุม ผูนําตองใชภาวะผูนําของตนเพื่อรับใชและใหสิ่งดีๆ แกผูอื่น

เปนการแสดงวิสัยทัศนการริเริ่มกระทําและการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน จากน้ันผูนําจึงรวมแบงปนภาวะ

ผูนําแกผูอื่นเปนตน

 3. มติดิานการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมจีรยิธรรม (ECM: Ethical Change Management ) 

ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิทฤษฏแีละนกัวชิาการตางๆ กลาวคอืมีความสอดคลองกบัแนวคดิของ Michael (2005) 

ผูนําเชิงจริยธรรมมีหนาที่ทําใหบุคลากรในองคกรไดพบเห็นสิ่งใหมๆ ตองมีการนําเอาความคิดใหมๆ เขามา

ในองคกรเพื่อทดแทนพฤติกรรมเกาๆ หรือแมแตหากมีความจําเปนจะตองใชอํานาจบังคับใหเกิด                                  

การเปล่ียนแปลงก็ตาม หนาทีข่องผูนาํเชงิจรยิธรรมในโรงเรียนจะตองมีวสิยัทศัน ตองมีความรักในงานของตน 

ตองทราบวาปจจัยอะไรเปนตัวชวยใหนโยบายไปสูความสําเร็จ ไมใชวิธีการผิดๆ ในการบริหารโรงเรียน และ

ผูนําตองไวในการรับรูการเปล่ียนแปลงขององคกร ตองรับรูยุทธศาสตรเบื้องบนอยางดี ตองมีความสนใจ                        

ที่จะสรางระบบที่มั่นคงใหแกโรงเรียน และมีความสอดคลองกับแนวคิดภาวะผู นําแบบเหนือช้ัน                                        

(The Transcendental Leadership) โดย Victor  S. L. Tan (cited in Pongsriwat, 2010c) ไดกลาวถึง

สมรรถนะของผูนําตองสามารถครองสติไดดีและอยางม่ันคงในทุกสถานการณซึ่งจะตองมีสติ และสามารถ

ควบคุมความรูสึกตนใหอยู เหนือภาวะความสับสน สิ่งที่มากระทบหนวยงานของตน และจะตองเปน                                    

ผูที่มีความสามารถสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนไดกอนท่ีจะมีวิกฤตตามมา กลาที่จะปฏิรูป และ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ แมจะมีอุปสรรคมากมายขัดขวางก็ตาม ผูนําตองเปนผู

ที่มีคุณสมบัติของการเปนผู ที่คิดและทําแบบเชิงรุกที่ชอบริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะลงมือปรับปรุงและ                         

ดําเนินการสิ่งตางๆ ลวงหนาอยูตลอดเวลา แมจะไมมีสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้นใหเห็นกอนก็ตามและ                                 

มีความสอดคลองกับ Isaranuwatchai (2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน     

โดยศึกษาจากหลกัพุทธธรรม  รปูแบบผูนาํทีพ่งึประสงคในยคุโลกาภิวตันทีเ่กิดจากการประยุกตของภาวะผูนาํ

ตามแนวคดิตะวนัตกและหลกัพทุธธรรม ประกอบดวยหลกัการ 3 ประการคอื หลักการครองตน  ครองคน และ

ครองงานโดยมุงเนนใหผูนาํเกดิการพฒันาตน การพฒันาคน และการพฒันาระบบงานใหมคีณุภาพทีส่มบรูณ

แบบท้ัง 2 ดาน คือ 1) คุณภาพดานความสามารถ เพื่อทําใหผูนําเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางมีคุณภาพมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

อยูเสมอ  2) คุณภาพดานจิตใจเพ่ือทําใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก

ประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก เพ่ือใหสามารถนําพาหมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความเจริญกาวหนา                    

ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
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สรุป
 ขอคนพบผลจากการศึกษาองคประกอบภาวะผู นําเชิงจริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษา                               

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 มิติดังนี้ มิติดานการบริหารงาน มีระดับ

ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมาก มิติดานการบริหารความสัมพันธการบริหารผูอื่นและตนเอง

มีระดับความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มิติดานการบริหารการเปล่ียนแปลงมีระดับ                  

ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด  และมิติดานการบริหารดานจริยธรรมมีระดับ                           

ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ดังนั้นการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรมในแตละ                     

มิติงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารจัดการชวงยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีปญหา                          

ในความถดถอยดานการมีคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของท่ีรับผิดชอบการจัดการ

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของ                      

ผูบริหารสถานศึกษาในแตละมิติงานอันประกอบดวย มิติการบริหารงานอยางมีจริยธรรม มิติการบริหาร                      

ความสัมพนัธอยางมีจรยิธรรม  มติกิารบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีจริยธรรมโดยนําคุณลกัษณะภาวะผูนาํ

เชงิจรยิธรรมแบบบรูณาการในแตละมติงิานทีง่านวจิยันีค้นพบกาํหนดเปนคณุลกัษณะภาวะผูนาํเชงิจริยธรรม

ของผูบรหิารสถานศึกษาในการคัดเลือกเขาสูตาํแหนงผูบริหารสถานศึกษาและการกําหนดจัดทาํเปนหลักสตูร

การอบรมพัฒนากอนเขาสู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม                                

ใหผู บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําเอารูปแบบภาวะผูนํา                             

เชงิจรยิธรรมแบบบรูณาการในแตละมติงิานไปใชอยางจรงิจังและตอเนือ่ง ซึง่จะกอใหเกดิประโยชนเพือ่สวนรวม

เปนอยางมาก  สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ                       

เพื่อยืนยันองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน                 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและควรมีการศึกษาดัชนีชี้วัดพฤติกรรมขององคประกอบภาวะผูนํา                        

เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผู บริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดดัชนีตัวชี้วัดคุณลักษณะภาวะผู นํา                                

เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 3 ดานเพ่ือนําไปสูกระบวนการวัดและประเมินผล                 

การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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