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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
2) พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งการวิจัยออกเป็น 
2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครู จ�านวน 442 คน และระยะ
ที่ 2 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทาง จ�านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
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จริยธรรม และ 3) การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารควบคู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
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Abstract

This research aimed: 1) to investigate the existing situations and desirable situations  
of school administrator ethical leadership under the Roi-Et Primary Educational Service 
Area office 1; and 2) to develop a guideline to strengthen ethical leadership of school  
administrators under the Roi-Et Primary Educational Service Area office 1. Mixed methods 
research was employed with divided into two phases: the first phase was investigating existing  
situations and desirable situations of school administrator ethical leadership under the  
Roi-Et Primary Educational Service Area office 1. Samples used in this phase were 442  
administrators and teachers. The second phase was developing a guideline to strengthen 
ethical leadership of school administrators and evaluated the propriety and possibility of 
guideline by 5 experts. The research instruments were five-rating scales questionnaire of 
existing and desirable situations, interview form, and guideline evaluation form. The statistics 
used were mean, standard deviation and priority needs index modification.

 The research results were: 1) the existing situations of school administrator 
ethical leadership under Roi-Et Primary Educational Service Area office 1 in overall was at 
the high level. When each aspect was considered, it was found that each aspect was at a 
high level. While the desirable situations in overall and each aspect was at the highest level.  
2) A guideline to strengthen ethical leadership of school administrators under Roi-Et Primary 
Educational Service Area office 1, consist of: 1) field trips and sharing ideas with outstanding 
leaders in ethical leadership to create awareness, 2) Workshop to provide knowledge and 
understanding on ethical leadership for school administrators, and 3) practicing on ethical 
leadership development in parallel with the school’s administrators’ performance.

Keywords: ethical leadership, guidelines development, guidelines to strengthen ethical 
leadership

บทนำา

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “การ
จะท�างานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความ
รู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ�าเป็นต้องอาศัยความ
สุจรติ ความบรสิทุธิใ์จ และความถกูต้องเป็นธรรม
ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้น เสมือน
เครื่องยนต์ที่ท�าให้ยวดยานเคลื่อนท่ีไปได้ประการ

เดียว ส่วนคุณธรรม ดังกล่าวแล้ว เป็นเสมือน
หนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าทาง
ให้ยวดยานด�าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ 
ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค์ ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็น
ผู้บริหารด�าเนินการ ย่อมเจริญ ก้าวหน้าไปได้โดย
ยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และบ้านเมืองใดก็ตาม 
ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะด�ารง
อยู่มิได้เลย”(พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช, พระบรมราโชวาท, 8 กรกฎาคม 
2520) การจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความ 
สามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหาร มีคุณสมบัติของผู้น�าที่ดี ผู้บริหารจะต้อง
ช่วยพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้น�าการ
เปลีย่นแปลง มคีวามสามารถ ด้านการบรหิารจดัการ
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา มีบุคลิกภาพที่ดี และ 
ทีส่�าคญัเป็นอย่างยิง่ ต้องมคีณุธรรม จรยิธรรม ทัง้นี้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม 
ทีส่ามารถกระตุน้ จงูใจ เป็นแบบอย่าง ให้บคุคลอืน่
เชือ่ถอื ยอมรบั ท�าให้เกดิความพยายามและแสดง
ความ สามารถให้สูงขึ้น ในการท�างาน ให้บรรล ุ
เป้า หมายร่วมกนั การพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม
ในการบริหาร งานของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ควบคู่ไป
กับความรู้ ความสามารถ และความฉลาดทางสติ
ปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ผู้ บริหารมือ
อาชีพต้องมีความฉลาดทางศลีธรรมหรอืจรยิธรรม 
(Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient: EQ) จงึจะสามารถยนืหยดั
ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจุบัน  
(สุรัตน์ ไชยชมภู, 2557: 1)

สังคมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
เนือ่งจากความเส่ือมโทรมด้านจรยิธรรมของสงัคม
ทีม่าจากสาเหตขุองการยดึวตัถมุากกว่าความด ีการ
แข่งขนัเพือ่เอาชนะแทนการร่วมมอื การมองคนอืน่
เป็นคูแ่ข่งมากกว่าเป็นพนัธมติร การศกึษาน่าจะให้
ทางออกทีด่ต่ีอปัญหาดงั กล่าว และผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาน่าจะเป็นความ หวงัของการเป็นแบบอย่างทีด่ี
ด้านจรยิธรรมต่อคร ูนกัเรยีน และบคุคลอืน่ในสงัคม
จากผลการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมาส่งผลให้สังคม
ไทยในยคุปัจจบุนัจงึควรตระหนกั เหน็ความส�าคญั
ในเรือ่งของ “จริยธรรม” อย่างมากและรณรงค์ให้มี
การด�าเนนิกจิกรรมทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั และภาค
เอกชนตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบัองค์การและระดบั
ประเทศ ประเทศไทยของเรามี ปัญหาในเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรมของผู้น�ามาโดยตลอดผู้บริหาร
ยิง่มตี�าแหน่งส�าคญัยิง่จะต้องปฏบิตังิานให้ดใีห้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บริหารที่ดจีะเป็นแบบ อย่าง
ของผู้ใต้บงัคบั บญัชาแล้ว ยังจะต้องสร้างผู้สบืทอด
ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมคนดีให้ได้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
และบริหารงานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการบรหิารการศกึษาในสถานศกึษา การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ี
สมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความ
รูคู้ค่ณุธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด�ารง
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
โดยมุง่เสรมิสร้างความเป็นธรรมในสงัคมอย่างยัง่ยนื 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2553: 47)

ดังนั้นภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่
ส�าคัญยิ่งในองค์กรการศึกษา เพราะหน้าที่ส�าคัญ
ที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษาคือการมีจริยธรรม
ในการบริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม 
(Ethical leadership) จึงมีความ ส�าคัญต่อทุก
องค์กรและทกุแง่มมุของสงัคมเพราะ ว่าพฤตกิรรม
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อมต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์กร โดยเฉพาะหากผู้น�าองค์กรมีภาวะผู้น�าเชิง
จรยิธรรมย่อมส่งผลด้านบวกต่อสมาชกิขององค์กร
ผลโดย ทัว่ไปคอืเพิม่ความพงึพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรที่มากขึ้น และอาจช่วยปรับปรุง
การรับรู้ทางจริยธรรมโดยรวมของครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีพฤติกรรมภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องตามหลักท�านองคลอง
ธรรม จะถูกเชิดชูเกียรติ และเป็นผู้ทรง คุณค่าใน
สงัคม แต่ถ้าผูบ้รหิารคนใดมพีฤตกิรรมตามอ�าเภอ
ใจ ไม่มภีาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม จะไม่ได้รบัความไว้
วางใจจากผู้ใต้บัง คบับัญชาผู้บริหารท�างานล�าบาก
และไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน (วิโรจน์  
สารรัตนะ, 2556: 5)

ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา จึงมคีวามจ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศกึษา ร้อยเอด็ เขต 1 มบีทบาทส�าคญัอย่าง
ยิง่ต่อความส�าเรจ็หรอืล้ม เหลวต่อกระบวนจดัการ
ศึกษา และเป็นความ หวังของการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านจริยธรรมแก่สังคม จะต้องแสดงออก
ถึงความรู้ความ สามารถ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
และใช้ความมีภาวะผู้น�า ในการโน้มน้าวจูงใจให้ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่ว ข้องสามารถน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ
ได้อย่างจรงิจงัและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน 
หากผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูน้�าท่ีมจีรยิธรรมแล้ว 
ย่อมได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจาก 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
ผู้บริหาร การท�างานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา ร้อยเอด็ เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม
ของผูบ้รหิารสถานศึกษาอนัจะส่งผลต่อประสิทธผิล
ของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางเสริม

สร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 ครัง้นี ้เป็นการวจิยัแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) โดยด�าเนินการ
เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 โดยมปีระชากร 
ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
รวมทั้งสิ้น 1,746 คน จ�าแนกเป็น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจ�านวน 194 คน และครูจ�านวน 1,552 คน 
กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร และครโูรงเรยีนประถม
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ�านวน 442 คน จ�าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 132 คน และครูจ�านวน 
310 คน ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
การโดยเทียบจ�านวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
ส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556: 42-44) และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการ 
จบัฉลากแบบไม่ใส่กลบั (Without Replacement) 
และเมือ่ได้ผูบ้รหิารโรงเรยีนใดกใ็ช้กลุม่ตวัอย่างครู
โรงเรยีนนัน้ตามจ�านวนทีเ่ทยีบสดัส่วนจ�านวนครแูต่ละ
โรงเรยีนกบัจ�านวนกลุม่ตวัอย่างครทูัง้หมด เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
และสภาพทีพ่งึประสงค์ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาสังกดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 1 ประกอบด้วย 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ ประกอบด้วยเพศ 
ประสบการณ์ท�างาน และสถานภาพต�าแหน่ง 
ตอนท่ี 2 ข้อค�าถามสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ี
พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ โดยค่าความ
เชื่อมั่นของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.96 และสภาพ
ทีพ่งึประสงค์เท่ากบั 0.97 การวเิคราะห์ข้อมลู โดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางเสริม สร้าง
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถาน ศึกษา  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเป็น 4  
ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นท่ี 1 การประเมินความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยการ
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นแบบ
ปรับปรุง (Priority Needs Index Modification)

 ข้ันท่ี 2 การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จ�านวน 
2 คน เพื่อให้ได้วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิง
จริยธรรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 ขั้นที่ 3 การออกแบบแนวทางเสริม
สร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 โดยประยกุต์ใช้ข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์ ผนวกกับทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสาร มา
ใช้ในการยกร่างแนวทางการเสรมิสร้างภาวะผู้น�าเชงิ
จรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 ขั้นที่ 4 การประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน 
และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง อยู่ใน
ระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง อยู่ใน
ระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางอยู่ใน
ระดับ น้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด   

ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงทุก
ด้าน เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สงูไปหาต�่าดงันี ้ความ
ยตุธิรรม ความเป็นพลเมอืงด ีความเคารพและการ
ยอมรับนบัถอื ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ 
ตามล�าดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับสูงมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยสูงไป
หาต�่าดังนี้ ความเป็นพลเมืองดี ความเคารพและ
การยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความไว้วางใจ 
และความรับผิดชอบ ตามล�าดบั ดงัผลการวเิคราะห์
ข้อมูลแสดงในตาราง 1
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2. แนวทางเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ประกอบ
ด้วย 1) การสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของ
ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมโดยการศกึษาดูงานและการ
แลก เปลีย่นประสบการณ์กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ี2) การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ให้
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 3) การพัฒนาภาวะผู้น�า 
เชิงจริยธรรมควบคู่การปฏิบัติงานในสถาน ศึกษา
ของผู้บริหาร ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 3.1) ด้าน
ความไว้วางใจ โดยส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารทกุคนมคีวาม
รบัผดิชอบ ปฏิบตัตินโดยยดึบคุลากรในองค์กรเป็น
หลัก ไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา ก�าหนด
แผนการเสรมิสร้างวินยั คณุธรรมจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ  
ผูบ้รหิารปฏบิตัตินต่อบคุลากรในองค์การอย่างเท่า
เทยีม ไม่แยกฝ่าย หรอืให้ความส�าคญักบัพวกพ้อง
ของตนเอง และตระหนักถึงการรักษากฎเกณฑ์
ในองค์การ โดยจะต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3.2) ด้านความรบัผดิชอบ  

โดยส่งเสรมิให้ผูบ้ริหารตระหนกัในต�าแหนง่หน้าที่
ของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
พัฒนาผู้บริหารให้เป็นบุคคลต้นแบบ ในด้านการ
บริหารจัดการที่ดีภายในองค์การ ในการปฏิบัติ
ตนเมื่อกระท�าผิดหลักการขององค์การ รู้จักการ
ยอมรับผิดและขอโทษเสมอ และสร้างจิตส�านึก
ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร ให้เห็นความส�าคัญของ
บทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่ง
มั่นในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
3.3) ด้านความเคารพและการยอมรับนับถือ  
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ยอมรับความ 
คิด เห็นซึ่งกันและกัน ผู้บริหารเป็นผู้น�าในการ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ขององค์การ เป็นแบบ 
อย่างให้บุคลากรตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ท�างานร่วมกันโดยใช้ความประนีประนอม พึ่งพา
กนัและกนั และส่งเสรมิให้มกีารเคารพในสทิธหิน้าที่ 
ของแต่ละบุคคลไม่ก้าวก่ายอ�านาจหน้าที่ของผู้อื่น  
3.4) ด้านความยุติธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างเท่า
เทยีม ตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล ส่งเสรมิการมี 

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคภ์าวะผูน้�าเชงิ
จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 1

ภ�วะผู้นำ�เชิงจริยธรรมของผู้บริห�ร
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับภ�วะผู้นำ� S.D. ระดับภ�วผู้นำ�

1. ความไว้วางใจ 3.72 .38 สูง 4.93 .28 สูงมาก

2. ความรับผิดชอบ 3.74 .54 สูง 4.92 .24 สูงมาก

3. ความเคารพและการยอมรับนับถือ 3.76 .57 สูง 4.95 .17 สูงมาก

4. ความยุติธรรม 3.90 .27 สูง 4.94 .25 สูงมาก

5. ความเป็นพลเมืองดี 3.82 .29 สูง 4.96 .22 สูงมาก

โดยรวม 3.80 .32 สูง 4.96 .22 สูงม�ก
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ส่วนร่วมของบุคลากรในการตดิตาม ตรวจสอบ การ 
กระท�าผิดระเบียบวินัยขององค์การจัดกิจกรรมที ่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแสดง
ความคิดเหน็ โดยยดึหลักการประชาธปิไตยอย่างมี
ความเป็นกลาง เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส�าคญัของผลประโยชน์องค์การเป็นสิง่ส�าคญั 
โดยมเีป้าหมายเป็นหลกั และรณรงค์ส่งเสรมิบคุคล
ในองค์กรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการระดมความคดิ
อย่างต่อเนือ่งเพ่ือการเสรมิสร้างให้เกดิความรกัความ
สามคัคีระหว่างเพือ่นร่วมงาน 3.5) ด้านความเป็น
พลเมืองดี โดยสร้างจิตส�านึกที่ดี โดยการส่งเสริม
และพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ืองด้วยการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของทุกๆ คน ในการจัดกิจกรรม
การมีจิตอาสาเต็มใจให้บริการและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้เหตุการณ์ต่างๆ รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิหน้าท่ี
ของผู้อื่น สร้างความตระหนักให้ทุกคนในองค์กร
เหน็ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัในฐานะทีเ่ป็นส่วน
หนึง่ของสงัคม เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการเสรมิ
สร้างวินัยและการเคารพกฎหมาย และส่งเสริมการ
ใช้สทิธติามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 
ธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันทั้งสาม คือ สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยผลการประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของแนวทางเสรมิสร้างภาวะ
ผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถาน ศึกษา สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร ศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ 
เขต 1 โดยรวมมีความเหมาะสม และความเป็น 
ไปได้ อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

1. การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพึ่ง
ประสงค์ภาวะผูน้�าเชิงจรยิธรรมของผูบ้รหิาร สถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

สภาพปัจจบุนัภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่นระดบัสงูทกุ
ด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ความยุติธรรม ความเป็นพลเมืองดี และความ
เคารพและการยอมรับนับถือ ความรับผดิชอบ และ
ความไว้วางใจ ตามล�าดบั ทัง้นีด้้านความยตุธิรรมมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเนื่องจาก รัฐบาล หน่วยงานของ
รัฐรวมถึงส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐานได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการที่มีความเป็นธรรม เห็นได้จากการก�าหนด
นโยบายท่ีชัดเจนในการเร่งปรับระบบการบริหาร
งานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็น
ธรรมปราศจากคอร์รัปชั่น ความยุติธรรมนั้นถือว่า
เป็นองค์ประกอบ ที่ส�าคัญที่สุดของภาวะผู้น�า
เชิงจริยธรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นตัวควบคุม 
องค์ประกอบทีเ่หลอืผูบ้รหิาร สถานศกึษาทีม่คีวาม
ยุติธรรมนั้นต้องแสดงออกซึ่งกระบวนการที่ได้มา 
ด้วยความยุติธรรม การหาข้อมูลที่มีความเป็น 
กลาง เปิดเผยและ ไม่ล�าเอยีง มีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศไว้เพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไม่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต มีเหตุผล ไม่มีอคติ 
หรือความชอบส่วนตัวเข้ามาตัดสินใจ และต้องรู้
วิธแีก้ไขข้อผดิพลาดอย่างทนัททีนัใด ไม่เอาเปรยีบ 
ผู้อื่นหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว สอดคล้องกับ 
Josephon Institute of Ethics (2009) กล่าวถึง 
ผู้น�าเชิงจริยธรรมท่ีมีความยุติธรรมว่าจะต้องมี
การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง ปราศจากความ
ล�าเอยีง เล่นพรรคเล่นพวก หรอืมอีคตแิละนอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุเทพ ปาลสาร 
(2555) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�า 
เชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึยา สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกยาขั้นพื้นฐานในด้านความ
ยุติธรรม ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การตดัสนิใจอย่างมกีระบวนการ 2) การตดัสนิใจ 
ด้วยความเป็นกลาง และ 3) การตดัสนิใจด้วยความ
ถูกต้อง 
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สภาพทีพ่งึประสงค์ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบว่าโดย รวมอยูใ่นระดบั
สงูมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่นระดบั
สูงมากทุกด้าน เรียง ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ด้านความเป็นพลเมอืงด ีด้านความเคารพ
และการยอมรบันับถอื ด้านความยตุธิรรม ด้านความ
ไว้วางใจ และด้านความรบัผดิชอบ ตามล�าดบั ทัง้นี้
ด้านความเป็นพลเมอืงดมีค่ีา เฉลีย่มากทีส่ดุ เพราะ
ว่าในสภาวการณ์ปัจจุบัน รฐับาล หน่วยงานของรฐั
รวมถึงสังกัดส�านักงานคณะ กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในด้านความเป็นพลเมืองดีที่ประกอบ
ด้วย พลเมืองดีเกี่ยวกับตนเอง พลเมืองดีเกี่ยวกับ
หน้าทีพ่ลเมอืงและพลเมอืงดเีกีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง สอดคล้องกับแนวคิด (Hester, 2003: 
175-177) กล่าวถงึความเป็นพลเมอืงดใีนหนงัสอื 
Ethical leadership for school administrators 
and teachers ว่าผู้มีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมจะ
ต้อง 1) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี คือ 
ท�าสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นผู้น�าเชิงบริการ จะ
ต้องเรียนรู้ถึงวิธีการน�าด้วยการท�าตามหรือการ
บริการผู้อื่นในฐานะผู้น�าเชิงบริการ ผู้น�าจะต้อง
สร้างสงัคมการบรกิารในสถานทีท่�างาน 2) จะต้อง
พจิารณาตนเอง ถงึการเป็นแบบอย่างด้านคณุธรรม
จริยธรรม จะต้องอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาด้าน
วิชาการและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียน และนักการศึกษาอื่น 3) เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง ผู้น�าต้องวางระเบียบการ
ปกครอง โดยท�าเป็นนโยบายและกฎหมายเพื่อ
การปฏบิตัแิละจะต้องน�าด้วยการช่วยเหลอืส่งเสรมิ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนา

2. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิง
จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ บริหารสถานศึกษา
ท่ีมภีาวะผูน้�าเชงิจริยธรรม โดยการศึกษาดงูานและ

แลกเปลีย่นประสบ การณ์กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
ที่ได้รับการยอม รับว่ามีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมสูง  
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สถานศกึษากลุม่เป้าหมาย และ 3) การปฏบิตักิาร
พฒันาภาวะผู้น�าเชงิจริยธรรมควบคูก่ารปฏบิติังาน
ในสถานศึกษาของผูบ้รหิารกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน 
พบว่า มแีนวทางการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม 
5 ด้าน ดงัน้ี 1) ความไว้วางใจ ส่ง เสรมิให้ผู้บรหิาร
ทกุคนมคีวามรบัผดิชอบ ปฏบิตัตินโดยยดึบคุลากร
ในองค์กรเป็นหลัก ไม่โยนความผิดให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชา ก�าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
จรยิธรรม และการปฏิบัตติามวฒันธรรม ขององค์กร
อย่างสม�่า เสมอ ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อบุคลากรใน
องค์การอย่างเท่าเทียม ไม่แยกฝ่าย หรือให้ความ
ส�าคัญกับพวกพ้องของตนเอง และตระหนักถึง
การรักษากฎเกณฑ์ในองค์การ โดยจะต้องยึดถือ
ประ โยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
2) ความรบัผดิชอบ ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารตระหนกัใน
ต�าแหน่งหน้าทีข่องตนเอง เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้
บังคับบัญชา พัฒนาผู้บริหารให้เป็นบุคคลต้นแบบ 
ในด้านการบรหิารจดัการทีด่ภีายในองค์การ ในการ
ปฏิบติัตนเมือ่กระท�าผิดหลักการขององค์การ รูจ้กั
การยอมรบัผดิและขอโทษเสมอ และสร้างจติส�านกึ
ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ บริหาร ให้เห็นความส�าคัญของ
บทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
มุ่งม่ันในการขับเคลือ่นองค์การไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุ 
3) ความเคารพและการยอมรบันบัถอื ส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียม ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ผู้บริหารเป็นผู้น�าในการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์
ขององค์การ เป็นแบบอย่างให้บุคลากรตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการท�างานร่วมกันโดยใช้ความ
ประนีประนอมพึ่งพากันและกัน และส่งเสริมให้มี
การเคารพในสิทธหิน้าท่ีของแต่ละบคุคลไม่ก้าวก่าย
อ�านาจหน้าที่ของผู้อื่น 4) ความยุติธรรม ส่งเสริม 
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ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
อย่างเท่าเทียม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการติดตาม 
ตรวจสอบการกระท�าผดิระเบยีบวนิยัขององค์การจดั
กจิกรรมที ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจการ
แสดงความคดิเห็นยดึหลกัการประชาธปิไตย อย่าง
มคีวามเป็นกลาง เสรมิสร้างให้บคุลากรตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของผลประโยชน์องค์การเป็นสิง่ส�าคญั 
โดยมเีป้าหมายเป็นหลกั และรณรงค์ส่งเสรมิบคุคล
ในองค์กรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการระดมความคดิ
อย่างต่อเนื่องเพื่อการเสริมสร้างให้เกิดความรัก
ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 5) ความเป็น
พลเมืองดี สร้างจิตส�านึกที่ดี โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ ทุกๆ คน ในการจัดกิจกรรมการมี 
จิตอาสาเต็มใจให้บริการและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มี
ความเช่ียวชาญ รอบรู้เหตุการณ์ต่างๆ รู้จกับทบาท
หน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น 
สร้างความตระหนกัให้ทกุคนในองค์กรเหน็ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของสงัคม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัยและ
การเคารพกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สิทธิตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ธ�ารงไว้
ซึ่งสถาบันทั้งสาม คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระ 
มหากษัตริย์สอดคล้องกับ ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศร 
(2557) ได้ท�าการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเชิงจรยิธรรม ของคณาจารย์ มหาวทิยาลยั
ในภาคใต้ตอนล่าง ได้แนวทางการพฒันาภาวะผูน้�า
เชงิจรยิธรรมของคณาจารย์ มหาวทิยาลยัในภาคใต้ 
ตอนล่างไปสูก่ารปฏิบัตมิ ี3 แนวทางได้แก่ 1) การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคี เครือข่าย
การพฒันาจรยิธรรม 2) การปรบัปรงุหลกัสตูรด้าน
จริยธรรมโดยการบูรณาการเนื้อหาด้านจริยธรรม
ในหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถม
ศกึษาจนถงึระดับอดุมศกึษาโดยเน้น จรยิธรรมด้าน

การเรียนการสอน จริยธรรมในการวิจัยตลอดจน
จริยธรรมในการจดัโครง การ เพือ่ พฒันาคณาจารย์ 
3) การรณรงค์ให้ทุกคนเขามามีส่วนร่วมในทุกขั้น
ตอนของการพัฒนาจริยธรรมอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
เสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร  
มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ส�านกังานเขตพืน้ท่ี
ประถมศกึษาและผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถน�า
แนวทางไปปรบัใช้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้�า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารในหน่วยงานได้

1.2 ผลการวจิยันี ้สามารถน�าไปก�าหนดเป็น
แนวทางการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาและผูบ้ริหารหน่วยงานในสงักดัส�านักงานเขต
พืน้ทีป่ระถมศกึษา โดยปรบัปรงุองค์ประกอบในการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนั้นๆ 

1.3 การวดัพฤตกิรรมภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม
ในผู้บริหารสถานศึกษา ควรเก็บข้อมูลพฤติกรรม
จากการสังเกต (observation) หรือการสัมภาษณ์
หรือสอบถามโดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้
ข้อมูลที่ตรง ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรท�าการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้ได้นวัตกรรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนา
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

2.2 ควรศึกษาตัวชี้วัดแต่ละตัวแปรของ
องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษา เพื่อให้ได้แบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้านจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้
มาตรฐานครอบคุลมทุกมิติ
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2.3 ควรท�าการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้น�า
เชงิจริยธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่สร้างการ
เปลีย่นแปลงในการน�าองค์การทีมุ่ง่สร้างจรยิธรรม

การน�า และสร้างองค์การเชงิจรยิธรรมให้เกดิขึน้ใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
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