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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา
เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพ ดําเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบภาวะ
ผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและการสนทนากลุ  ม ย อ ย
ผูบริหารสถานศึกษา สอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรมโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ระยะที่ 2 สรางและ
พัฒนารูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา โดยผานกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 400 โรงเรียน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (  ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา
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ผลการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 มิติ
คือมิตกิ ารบริหารงาน มิตกิ ารบริหารความสัมพันธ มิตกิ ารบริหารการเปลีย่ นแปลง และมิตกิ ารบริหารจริยธรรม
และรู ป แบบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมแบบบู ร ณาการของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประกอบด ว ย 3 มิ ติ
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.
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บทนํา
จากสภาวะการณของการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกภาคสวน
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา จากการแพรกระจายของขอมูลสารสนเทศ และ
องคความรูดานตาง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันแทบทุกประเทศทั่วโลกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และรวดเร็วทั้งในดานการติดตอสื่อสาร ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวัตนเชนเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก สภาพการณเชนนี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
ในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้สภาวะดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้น สงผลใหสังคมไทย
เผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ซึง่ สวนใหญยดึ วัตถุนยิ มและเงินทองเปนตัวตัง้ ทําใหคนไทยมุง แสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสว นตัว
ผานเครือขายสังคมออนไลน เกิดเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมัยทีห่ ลากหลาย ในรูปแบบการรวมกลุม ของบุคคล
ทีส่ นใจเรือ่ งเดียวกัน โดยวัฒนธรรมทีบ่ ง บอกถึงความเปนไทยไมสามารถแสดงบทบาทไดชดั เจน ขณะเดียวกัน
สังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะทอนไดจากคนในสังคมที่มีความถี่
ในการใชความรุนแรงในการแกไขปญหามากขึ้น ทั้งปญหาครอบครัว การแยงชิงทรัพยากรระหวางชุมชน
และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง สภาพวิกฤตสังคมไทยในปจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมจึงถือ
เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญยิง่ ในการทําใหคนเราอยูใ นสังคมอยางสงบสุขซึง่ ปจจุบนั คุณธรรมและจริยธรรมจะถูกละเลย
จนเลือนหายไปจนแทบจะไมมีผูใดรูจักหรือคํานึงถึง ทําใหเกิดปญหาอยางมากมายในสังคมทุกระดับ
ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งเรงดวนทีท่ กุ ฝายจะตองแสวงหาหนทางเพือ่ ทีจ่ ะนําเอาคุณธรรมและจริยธรรมใหคนื กลับมา
สูสังคมปจจุบันใหมากที่สุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกําหนดวิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
ได มี ก ารน อ มนํ า เอาแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคุ ณ ธรรมมาเป น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังไดกาํ หนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส งั คม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน
รวมทัง้ เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละดําเนินชีวติ ดวยความเพียร
จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกครอบครัว ชุมชนสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณไดทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (Department of Academic Affairs, 2003, 49)
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ในสภาพสังคมไทยปจจุบนั เปนทีถ่ กเถียงกันอยางกวางขวางในทางเลือกระหวางผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม
(Ethics) กับผูบ ริหารทีม่ คี วามสามารถ (Competent) ซึง่ คงไมแปลกทีจ่ ะมีเสียงจากสังคมทีต่ อ งการไดผบู ริหาร
ที่มีคุณสมบัติพรอมทั้งสองประการคือทั้งเกงและดี (Sirilai, 2007) อยางไรก็ตามในโลกแหงความเปนจริง
มักจะไมพบคุณสมบัตทิ สี่ มบูรณดงั กลาวในผูบ ริหารในแตละระดับจนถึงระดับสากล ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
การศึกษาควรจะใหทางออกที่ดีตอปญหาดังกลาว และผูบริหารสถานศึกษาควรจะเปนความหวังของ
การเปนแบบอยางที่ดีดานจริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาตองบูรณาการกระบวนทัศนและวิธีการบริหารใหม
เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมอาจสงผลทําใหการเสริมสราง และการพัฒนาจิตสํานึกในดานคุณธรรมและ
จริยธรรมขาดความสมบูรณ การบริหารการศึกษาในปจจุบันจึงเปนการบริหารทามกลางกระแสแหง
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน จําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลาอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน ซึ่งการจัดการศึกษาเปน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงตองจัดใหมีการพัฒนาความรูคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา นอกจากจะตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานในหนาที่แลวยังตอง
ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ งี ามในดานคุณธรรมจริยธรรมอีกดวย ผูบ ริหารสถานศึกษาในฐานะเปนผูท มี่ บี ทบาท
ในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน แนวการปฏิบตั ิ และเปนตัวอยางใหกบั ผูอ นื่ ทีอ่ ยูภ ายในองคกร
และยึดแนวทางในการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งรูจักการบริหารจัดการในแตละมิติอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบบูรณาการ ยอมสงผลดีมายังองคกรและสังคมโดยสวนรวม
ในการที่ผูบริหารจะบริหารการศึกษาใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะอาศัยภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมเพื่อเปนแนวทางในการทํางานที่ชัดเจนซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
ความรูค วามเขาใจและสามารถนําภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมทีต่ นเองเรียนรูม าบูรณาการประยุกตใชใหเหมาะสม
กับการบริหารจัดการงานในแตละมิตใิ หเกิดคุณคาการบริหารจัดการแตละมิตอิ ยางมีจริยธรรม (Pongsriwat,
2007)
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดมีการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีดา นคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหาร แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ซึ่งเปนพฤติกรรมหรือกระบวนการตางๆ ของผูนําที่แสดงออกถึงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง
อยางมีอุดมการณโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรและสังคมสวนรวมเปนหลัก แนวคิดและทฤษฏี
ภาวะผูนําใฝบริการ (Servant Leadership) เปนพฤติกรรมการใหบริการเพื่อนรวมงานเพื่อสนองตอบ
ความตองการของเพื่อนรวมงานโดยใชอํานาจทางศีลธรรมกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความไววางใจ
ซึง่ กันและกันและมอบอํานาจแกเพือ่ นรวมงานเพือ่ นําไปสูก ารบรรลุเปาหมายรวมกันของกลุม แนวคิดทฤษฎี
TRC ของยุคล (Yuk’s Task-Relation-Change Theory) เปนแนวคิดที่นําเสนอพฤติกรรมการบริหารงาน
ซึ่งไดนําเสนอพฤติกรรมในการบริหารงานประกอบดวย พฤติกรรมที่มุงงาน (Task-Oriented Behaviors)
พฤติกรรมที่มุงความสัมพันธ (Relations-Oriented Behaviors) และพฤติกรรมที่มุงการเปลี่ยนแปลง
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(Change-Oriented Behaviors) (Yukl, 2002) กลาววาแนวคิดผูนําที่ฉลาดรูทางอารมณ (Emotionally
Intelligent Leadership) เปนแนวคิดของผูน าํ ทีส่ ามารถควบคุมและกํากับพลังอํานาจทางอารมณของตน ไป
เพื่อการเสริมสรางความพึงพอใจ รวมทั้งขวัญกําลังใจและแรงจูงใจของพนักงาน ตลอดจนสงเสริมความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลให กั บ องค ก าร แนวคิ ด แบบภาวะผู  นํ า ที่ ฉ ลาดรู  ท างอารมณ ต  อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลขององค ก าร
(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
ทั้งจากระดับลางขึ้นบน ระดับขางเคียง และลงสูระดับลาง จะไมใชวิธีควบคุมสั่งการแตจะทําหนาที่ชวย
ขจัดปญหาอุปสรรคทีข่ ดั ขวางตอการทํางานรวมกันเปนทีมเพือ่ ใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดี แนวคิดภาวะผูน าํ
แบบเหนือชัน้ (The Transcendental Leadership) เปนกระแสแนวโนมทางดานภาวะผูน าํ ของศตวรรษที่ 21 นี้
เปนแบบภาวะผูนําที่ยึดมิติดานจิตใจหรือจิตวิญญาณเปนสําคัญ โดยเฉพาะดานคุณธรรมที่เนนการทํา
เพือ่ ความดีงาม เพือ่ ผูอ นื่ และเพือ่ สวนรวมเปนหลัก เรียกไดวา เปนภาวะผูน าํ แบบเลิศคุณธรรม (Pongsriwat,
2010a) รวมทั้งคุณลักษณะองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่กําหนดโดยองคกรทีเกี่ยวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาประกอบดวย ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ขอบังคับคุรุสภา วาดวย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาวิชาชีพ พ.ศ. 2550 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
จึงมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มีสถานศึกษาเปนจํานวนมาก ควรมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบ
บูรณาการ ที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการบริหารสถานศึกษารวมทั้งเพื่อใชเปนประโยชนตอการวางแผน
พัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงวิเคราะหและสังเคราะหมาเปนกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพที่มุงศึกษา
องคประกอบ และการสรางพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยอยู 2 ระยะประกอบดวย
1. ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบของภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรม และศึกษาจากการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ผูบริหารสถานศึกษา
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จํานวน 10 คน ซึง่ กลุม ตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชการวิเคราะหขอ มูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสอบถามผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
เพือ่ วิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม โดยกลุม ตัวอยางไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุม แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) และศึกษาจากการสัมภาษณ ผูบ ริหารสถานศึกษา
ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ด  า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม โดยใช แ บบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งจํ า นวน 8 คน
ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา
2. ระยะที่ 2 สร า งและพั ฒ นารู ป แบบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมแบบบู ร ณาการของผู  บ ริ ห าร
สถานศึกษาโดยกระบวนการดําเนินการตรวจสอบรูปแบบและประเมินรูปแบบ ดังนี้
2.1 ขัน้ ที่ 1 นําเอาขอมูลทีไ่ ดจากระยะที่ 1 ยกรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบ 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 เปนผูบริหารหรือผูรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่กํากับดูแลและ
มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนดานคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และ
4) กลุมที่ 4 เปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาที่เคยไดรับรางวัลดีเดน
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
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดขอ สรุปองคประกอบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมซึง่ เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ของผูบ ริหารสถานศึกษา ดานการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมทีจ่ ะสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารจัดการในแตละมิติ
ของผูบ ริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก มิตดิ า นการบริหารงาน
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มี 40 องคประกอบ มิตดิ า นการบริหารความสัมพันธ การบริหารผูอ นื่ และการบริหารตนเอง มี 62 องคประกอบ
มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 32 องคประกอบและมิติดานการบริหารจริยธรรมมี 27 องคประกอบ
2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรูปแบบ 3 มิติ ประกอบดวย มิติดานการบริหารงาน
อยางมีจริยธรรมมี 15 องคประกอบ เชน บริหารงานโดยมีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจน และสามารถกําหนด
กรอบงานใหครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความสําเร็จตอสังคมและ
ประเทศชาติบนพื้นฐานของความถูกตอง
มุงมั่นพัฒนาสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนการมีสวนรวมในลักษณะของทีมงาน ใหเกียรติ
และเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย มี ก ารกระจายงาน มอบหมายงานตามความรู  ค วามสามารถ
โดยคํานึงประโยชนของสถานศึกษาและสวนรวมเปนหลักเปนตน
มิติดานการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม มี 14 องคประกอบเชน ใชหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารคนโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา หลักสังคหวัตถุ 4 ทาน ปยวาจา
อัตถจริยา สมานัตตตา และความเปนกัลยาณมิตรเพือ่ พัฒนาสูค วามสําเร็จของสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการกิจกรรมที่สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ยึดหลักความรวมมือ
อยางสรางสรรค หลักความสามัคคีปรองดองมากกวาการแขงขัน เพื่อประโยชนแกสถานศึกษาและสวนรวม
เปนตน
และมิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรมมี 12 องคประกอบ เชน มีความฉับไว
ทันสมัย คลองตัว สามารถคาดการณ และมีความสามารถในการตัดสินใจเกีย่ วกับสภาพทีค่ วรเปนในอนาคต
ของสถานศึกษาและพรอมรับตอการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและสถานศึกษา
เปนหลัก มีความมุงมั่น ทุมเทเสียสละ ในการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ รูเทาทันกับสภาวะการณ
ของการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน และนํามาปรับประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อ
ความสําเร็จของสถานศึกษา เปนตน
ทั้งนี้ สามารถสรุปเปนรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งเปนการบูรณาการองคประกอบ
ภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในมิ ติ ด  า นการบริ ห ารจริ ย ธรรม บู ร ณาการเข า สู  มิ ติ
ด า นการบริ ห ารงาน มิ ติ ด  า นการบริ ห ารความสั ม พั น ธ และมิ ติ ด  า นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
เพื่อใหการบริหารจัดการในแตละมิติเปนไปอยางมีจริยธรรมโดยมีจุดมุงหมายใหเปนไปเพื่อประโยชน
และความสําเร็จของสวนรวมเปนหลักทําใหไดรูปแบบดังกลาว
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ภาพที่ 2: รูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการศึ ก ษาองค ป ระกอบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แตละมิตพิ บวา ระดับความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(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
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 มิติดังกลาวมีผลการตรวจสอบอยูในระดับมากที่สุด 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) มิติการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีจริยธรรม (4.71 0.18) ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. มิติดานการบริหารงานอยางมีจริยธรรม (ETM: Ethical Task Management) ผลจาก
การศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดของ Sergiovanni (1992) ไดกลาววา ผูนําจะตองวิเคราะหวาองคกร
มีเปาหมายเปนอยางไร และจะใชวิธีการใดมาดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีความสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกับดาฟท (Daft, 2005) ที่กลาววาบทบาทผูนําคือ การสรางวิสัยทัศนรวมกันของบุคลากร
การออกแบบโครงสรางองคการและการแสดงบทบาทเปนผูนําใฝบริการโดยผูนําจะสรางความสัมพันธกับ
ผูตามบนพื้นฐานของความคิดวัฒนธรรมที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อนําไปสูเปาหมายในการเปนองคการ
แห ง การเรี ย นรู  ผู  นํ า จะช ว ยให บุ ค ลากรเห็ น ภาพรวมขององค ก ารทั้ ง หมด ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความสามารถของบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคการในอนาคตและ
มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Michael (2005) ไดกลาววาบุคลากรของโรงเรียนและผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของกับ
การบริหารการศึกษาทีอ่ ยูน อกโรงเรียน ควรมีหนาทีร่ ว มกันในการกําหนดวิธกี ารบริหารหลักสูตร กรอบคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และความเชื่อที่มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาในสภาพแวดลอมที่ถูกตองตรงตามขอเท็จจริง
ของบริบทในโลกแหงความเปนจริง ผูบริหารเชิงจริยธรรมที่ดีจะตองนําการบริหารเชิงจริยธรรมไปบูรณาการ
กับการบริหารเชิงผลสัมฤทธิ์ ทัง้ นีค้ รูและเจาหนาทีใ่ นโรงเรียนตองเขาใจนโยบายและตองไมเนนแตเพียงเรือ่ ง
การบริหารที่มุงประสิทธิภาพดานงบประมาณ ปริมาณครูหรือการกําหนดหลักสูตรเทานั้น แตทั้งหมดตองให
ความสําคัญกับการบริหารงานที่นําเอาจริยธรรมไปบูรณาการดวย
2. มิตดิ า นการบริหารความสัมพันธอยางมีจริยธรรม (ERM: Ethical Relations Management)
ผลจากการศึกษามีความสอดคลองกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงสังคหพละไววาเปนกําลังแหง
การสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธเปนธรรมทีส่ าํ คัญมากสําหรับนักบริหารเพราะจะสามารถผูกใจเพือ่ นรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาใหทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร (Buddhist Monk Thammaporn,
2001, 32-36) และยังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับที่ Lekrungsin (2005, 111-112) กลาวถึงผูบริหาร
ที่มีคุณภาพจะตองอาศัยทั้งในดานศาสตรของการบริหาร และศิลปะในความเปนผูนําผสมผสานกันอยูในตัว
แตสิ่งที่แฝงอยูในระหวางศาสตรและศิลปะของการบริหารงานเกือบทุกประการก็คือ “คุณธรรม” และ
“จริ ย ธรรม” ของผู  บ ริ ห าร ซึ่ ง เป น เสมื อ นส ว นเสริ ม ที่ จ ะทํ า ให ก ารบริ ห ารงานนั้ น มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
เปนสวนจรรโลงใหบคุ ลากรในองคการทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มีศรัทธาในการทํางาน ยอมรับเชือ่ ฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา มีความสามัคคีกลมเกลียว มีนํ้าหนึ่งใจเดียวรวมกัน รวมจิตรวมคิด เพื่อสู
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 ความรับผิดชอบที่สําคัญ
ตามลําดับของผูบริหาร ประการแรกที่สําคัญสูงสุดของผูบริหารก็คือ ตองบริหารตนเองเสียกอนในเรื่อง
ความซือ่ สัตยสจุ ริต (Integrity) ความมีอปุ นิสยั ทีด่ งี าม การมีจริยธรรม สรางความรอบรู เพิม่ ความเฉลียวฉลาด
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พัฒนาความสามารถควบคุมอารมณไดดีและยึดมั่นในการรักษาคําพูดใหสอดคลองกับการกระทํา และ
มีความสอดคลองกับแนวคิด Laub (2004) ไดกลาววา ผูบริหารควรมีพฤติกรรมแสดงออกที่ปฏิบัติ
อยางตรงไปตรงมา ไมเสแสรง มีความจริงใจและความซือ่ สัตยสจุ ริต การใหคณ
ุ คาแกผอู นื่ การยอมรับวาทุกคน
มีคุณคาในตัวเองนําไปสูการรับใชผูอื่น การพัฒนาผูอื่น เมื่อผูนําตระหนักวาทุกคนมีคุณคา มีความตองการ
ที่จะพัฒนาตนเองไปสูความดีงามอันสูงสุดจึงเปนหนาที่ของผูนําที่จะกระตุนและพัฒนาผูอื่น การสรางกลุม
ไมใชเพียงการรวมมือในการทํางานเทานั้นแตผูนํายังมุงที่จะสรางสัมพันธภาพของคนในกลุมหรือในทีมให
เกิดความรูสึกผูกพันและเปนสวนหนึ่งของกลุม ผูนําตองใชภาวะผูนําของตนเพื่อรับใชและใหสิ่งดีๆ แกผูอื่น
เปนการแสดงวิสัยทัศนการริเริ่มกระทําและการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน จากนั้นผูนําจึงรวมแบงปนภาวะ
ผูนําแกผูอื่นเปนตน
3. มิตดิ า นการบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมีจริยธรรม (ECM: Ethical Change Management )
ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีและนักวิชาการตางๆ กลาวคือมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Michael (2005)
ผูนําเชิงจริยธรรมมีหนาที่ทําใหบุคลากรในองคกรไดพบเห็นสิ่งใหมๆ ตองมีการนําเอาความคิดใหมๆ เขามา
ในองค ก รเพื่ อ ทดแทนพฤติ ก รรมเก า ๆ หรื อ แม แ ต ห ากมี ค วามจํ า เป น จะต อ งใช อํ า นาจบั ง คั บ ให เ กิ ด
การเปลีย่ นแปลงก็ตาม หนาทีข่ องผูน าํ เชิงจริยธรรมในโรงเรียนจะตองมีวสิ ยั ทัศน ตองมีความรักในงานของตน
ตองทราบวาปจจัยอะไรเปนตัวชวยใหนโยบายไปสูความสําเร็จ ไมใชวิธีการผิดๆ ในการบริหารโรงเรียน และ
ผูนําตองไวในการรับรูการเปลี่ยนแปลงขององคกร ตองรับรูยุทธศาสตรเบื้องบนอยางดี ตองมีความสนใจ
ที่ จ ะสร า งระบบที่ มั่ น คงให แ ก โ รงเรี ย น และมี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ภาวะผู  นํ า แบบเหนื อ ชั้ น
(The Transcendental Leadership) โดย Victor S. L. Tan (cited in Pongsriwat, 2010c) ไดกลาวถึง
สมรรถนะของผูนําตองสามารถครองสติไดดีและอยางมั่นคงในทุกสถานการณซึ่งจะตองมีสติ และสามารถ
ควบคุมความรูสึกตนใหอยูเหนือภาวะความสับสน สิ่งที่มากระทบหนวยงานของตน และจะตองเปน
ผู  ที่ มี ค วามสามารถสร า งการเปลี่ ย นแปลงให เ กิ ด ขึ้ น ได ก  อ นที่ จ ะมี วิ ก ฤตตามมา กล า ที่ จ ะปฏิ รู ป และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ แมจะมีอุปสรรคมากมายขัดขวางก็ตาม ผูนําตองเปนผู
ที่มีคุณสมบัติของการเปนผูที่คิดและทําแบบเชิงรุกที่ชอบริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจะลงมือปรับปรุงและ
ดําเนินการสิ่งตางๆ ลวงหนาอยูตลอดเวลา แมจะไมมีสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้นใหเห็นกอนก็ตามและ
มีความสอดคลองกับ Isaranuwatchai (2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน
โดยศึกษาจากหลักพุทธธรรม รูปแบบผูน าํ ทีพ่ งึ ประสงคในยุคโลกาภิวตั นทเี่ กิดจากการประยุกตของภาวะผูน าํ
ตามแนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม ประกอบดวยหลักการ 3 ประการคือ หลักการครองตน ครองคน และ
ครองงานโดยมุง เนนใหผนู าํ เกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงานใหมคี ณ
ุ ภาพทีส่ มบูรณ
แบบทั้ง 2 ดาน คือ 1) คุณภาพดานความสามารถ เพื่อทําใหผูนําเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยางมีคุณภาพมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
อยูเสมอ 2) คุณภาพดานจิตใจเพื่อทําใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนําใหมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก
ประโยชนสุขสวนรวมเปนหลัก เพื่อใหสามารถนําพาหมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความเจริญกาวหนา
ที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
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สรุป
ข อ ค น พบผลจากการศึ ก ษาองค ป ระกอบภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 มิติดังนี้ มิติดานการบริหารงาน มีระดับ
ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมาก มิติดานการบริหารความสัมพันธการบริหารผูอื่นและตนเอง
มีระดับความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มิติดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีระดับ
ความสํ า คั ญ และจํ า เป น โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และมิ ติ ด  า นการบริ ห ารด า นจริ ย ธรรมมี ร ะดั บ
ความสําคัญและจําเปนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรมในแตละ
มิติงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการชวงยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีปญหา
ในความถดถอยดานการมีคุณธรรมจริยธรรมอยางมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแตละมิติงานอันประกอบดวย มิติการบริหารงานอยางมีจริยธรรม มิติการบริหาร
ความสัมพันธอยางมีจริยธรรม มิตกิ ารบริหารการเปลีย่ นแปลงอยางมีจริยธรรมโดยนําคุณลักษณะภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการในแตละมิตงิ านทีง่ านวิจยั นีค้ น พบกําหนดเปนคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ของผูบ ริหารสถานศึกษาในการคัดเลือกเขาสูต าํ แหนงผูบ ริหารสถานศึกษาและการกําหนดจัดทําเปนหลักสูตร
การอบรมพัฒนากอนเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม
ใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําเอารูปแบบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการในแตละมิตงิ านไปใชอยางจริงจังและตอเนือ่ ง ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนเพือ่ สวนรวม
เปนอยางมาก สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ
เพื่อยืนยันองคประกอบรูปแบบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและควรมีการศึกษาดัชนีชี้วัดพฤติกรรมขององคประกอบภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดดัชนีตัวชี้วัดคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมแบบบูรณาการของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 3 ดานเพื่อนําไปสูกระบวนการวัดและประเมินผล
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป
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