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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา                        
2) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น     
พืน้ ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3) ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน          
5 คน การศึกษารายกรณีจากผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านจริยธรรม จ�ำนวน 2 คน การใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
จ�ำนวน 3 รอบ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 21 คนซึง่ ได้จากการเลือกแบบเจาะจงและการส�ำรวจความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูสงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา
2558 จ�ำนวน 550 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม          
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบบส�ำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ การเป็น
ผู้ให้บริการ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม และความผูกพันต่อองค์การ
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2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยเอือ้ หรือสนับสนุน
การพัฒนา กระบวนการพัฒนา วิธีการพัฒนา และพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม
3. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้โดยรวมและราย
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ กระบวนการ วิธีการ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมและปัจจัยเอื้อหรือสนับสนุน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ  ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม  ผู้บริหารสถานศึกษา

							

ABSTRACT

The objectives of this study were 1) to examine the components of ethical leadership of school directors,
2) to develop an ethical leadership development model for school directors under the Office of the Basic           
Education Commission in the Northeastern Region of Thailand, and 3) to verify the appropriateness, correctness,
benefits and possibilities of the developed model. The study was conducted with mixed methods research,
which consisted of an analysis of relevant documents and researches, the interviewing of 5 experts, case
studies on 2 school directors with ethical leadership, 3-rounds application of modified Delphi’s techniques from
21 experts who were selected by using the purposive sampling and an opinion survey from 550 school                   
directors and teachers under the Office of the Basic Education Commission in the Northeastern Region of
Thailand in the academic year 2015, which were also selected through multi-stage sampling. The research
tools employed in this study were interview form, rating scale questionnaire and survey form. Statistics                     
implemented in data analysis were mean, standard deviation, percentage, median and interquartile range.
The study yielded the following results.
1. Ethical leadership of school directors comprised 5 significant components, which were integrity,
service-minded attitude, the ability in gaining trust from others, justice and organizational commitment.
2. The developed ethical leadership development model for school directors comprised 4 components,
namely 1) supporting factors in ethical leadership development, 2) process in ethical leadership development,
3) approaches in ethical leadership development and 4) behaviors of school directors with ethical leadership.
3. The overall appropriateness, correctness, benefits and possibilities of the developed model was at
the highest level. Each component of the developed model could be prioritized by the mean value from highest
to lowest as follows: process in ethical leadership development, approaches in ethical leadership development,
behaviors of school directors with ethical leadership and supporting factors in ethical leadership development.
Keywords: Model, Ethical Leadership, School Directors.
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จากปัญหาและความส�ำคัญของผู้น�ำหรือผู้บริหาร
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับ ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการพัฒนา
สั ง คมไทยมาเป็ น ระยะเวลานานและมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น             ภาวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ สามารถ
รูปแบบไปอย่างหลากหลาย จนยากต่อการแก้ไข กลายเป็น น�ำผลการวิจยั นีไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
มะเร็งร้ายของระบบสังคม สะท้อนให้เห็นคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมต่อไป
ที่เสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ สภาพปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้น          
จากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญเกิดขึ้นจากพฤติกรรม วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางคุ ณ ธรรม
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของภาวะผู ้ น�ำเชิ ง
จริยธรรม โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากจิตใจที่ถูกครอบง�ำ       จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยกิเลสตัณหา ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ
2. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำเชิ ง
ความหลง ปล่อยให้ความอยากมีอิทธิพลมาบงการชีวิต   จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่านพุทธทาส กล่าวไว้ว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะ
3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง
วินาศ” (รัตติกรณ์   จงวิศาล, 2556) เป็นค�ำกล่าวที่สะท้อน ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
ให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางศีลธรรม ดังนั้น การแก้ไข พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา            
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การขาดคุณธรรมจริยธรรม จึงควร ที่สร้างขึ้น
ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ �ำทางการศึกษา จึงต้อง
ระยะที่ 1 การสร้ า งรู ป แบบ ประกอบด้ ว ย                    
เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่พบว่า             1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีปัญหา ผู ้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ 5 คน ประกอบด้ ว ยพระภิ กษุ 1 รู ปและ             
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเบียดบังเวลาราชการ ชูส้ าว ผูท้ รงคุณวุฒิ 4 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
ทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้าง ความไม่โปร่งใสในการใช้เงินรายหัว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นักเรียน การวางตนและประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดความ ด้ า นจริ ย ธรรม 2 คน เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ (ส�ำนักงาน         เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา เครื่องมือที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3, 2551) ใน ใช้คือ  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษานั้น จ�ำเป็น
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ใช้เทคนิคเดลฟาย
จะต้ อ งพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู ้ น�ำแนวใหม่ ที่ มี ภ าวะผู ้ น�ำเชิ ง แบบปรับปรุง 3 รอบ สอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 คน
จริยธรรม (Ethical Leadership) เพราะภาวะผู้น�ำเชิง ประกอบด้วย นักวิชาการ ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถาน
จริยธรรมเป็นภาวะทีผ่ นู้ �ำเป็นตัวอย่างด้านการประพฤติตน ศึกษา ครูและพระภิกษุ  ดังนี้
ให้อยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการเพื่อ             รอบที่ 1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกไปพร้อม ๆ กับผลประโยชน์       แบบเลือกตอบ คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย โดยเลือกข้อ
ขององค์การ (สัมฤทธิ  ์ กางเพ็ง, 2557) และผูน้ �ำเชิงจริยธรรม ค�ำถามที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80 ขึ้นไปมาสร้างเป็น
จะสนใจความรู้สึกและช่วยเหลือตออบสนองความต้อง       แบบสอบถามในรอบที่ 2
ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานบนพื้นฐานของความ                   รอบที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ถูกต้องชอบธรรม (สติเฟ่น  อาร์โควี่ย์, 2550)
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐาน (Median) และพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ (Inter-Quartile Range)

บทน�ำ
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           รอบที่  3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แต่แสดงผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากรอบที่ 2 ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50            
ขึน้ ไปและมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ ตัง้ แต่  1.50 ลงมาของ
ข้ อ ค�ำถามแต่ ล ะข้ อ ไว้ แ ละระบุ ต�ำแหน่ ง ค�ำตอบของ                    
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนไว้ในแบบสอบถามเพื่อให้ยืนยันตาม
ค�ำตอบเดิมหรือพิจารณาค�ำตอบใหม่  
ระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วย
การตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง ประโยชน์และ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู จ�ำนวน 550 คนโดยใช้
แบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) หลังจากนั้น สรุปผลการวิเคราะห์และ         
น�ำเสนอรูปแบบฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย

1. ภาวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ   5 ประการคือ 1) ความซื่อสัตย์           
2) การเป็นผู้ให้บริการ 3) ความไว้วางใจ 4) ความยุติธรรม
และ 5) ความผูกพันต่อองค์การ
          2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
   2.1 ด้านปัจจัยเอื้อหรือสนับสนุนการพัฒนา
ประกอบด้ ว ย 2 ปั จ จั ย คื อ 1) ปั จ จั ย ภายในองค์ ก าร            
ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริหารสถานศึกษา
ได้แก่ บุคลิกภาพ สติปัญญา สุขภาพจิต ประสบการณ์ทาง
สั ง คม แรงจู ง ใจ การรู ้ จั ก คิ ด การควบคุ ม ตนเอง และ                  
สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ สถานการณ์ในองค์การ
บรรยากาศในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ 2) ปัจจัย
ภายนอกองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ภายนอกที่ เ ป็ น              
รูปธรรม ได้แก่ สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง สื่อมวลชน
สือ่ และเทคโนโลยี นโยบาย กฎระเบียบ และปัจจัยภายนอก
ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม เช่นค่านิยมชอบ
บริโภค ค่านิยมชอบโก้ ค่านิยมรักษาหน้า ความเชื่อของ
สังคมและความคาดหวังของสังคม

2.2 ด้านกระบวนการพัฒนาการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย           
5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การตระหนักในปัญหาและความจ�ำเป็น                
ขั้นที่ 2 การประเมินความจ�ำเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 3 การ
ออกแบบวิธีการพัฒนา ขั้นที่ 4 การด�ำเนินการพัฒนา และ
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการพัฒนา  
2.3 วิธกี ารพัฒนามี 2 ประเภท คือ 1) วิธพี ฒ
ั นา
โดยตนเอง ได้แก่ การวิเคราะห์ตนเอง การศึกษาเรียนรู         ้
การฝึกสติ ฝึกจิตใจตนเอง การยึดถือหลักธรรม และการ
ยอมรับนับถือบุคคลต้นแบบและ 2) วิธพี ฒ
ั นาโดยบุคคลอืน่
หรือสิ่งอื่น ได้แก่ การจัดการให้ความรู้และพัฒนาความคิด
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ การจูงใจ การใช้ระเบียบ
กฎหมาย การด�ำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ การ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง การใช้ ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละ
ประชาสั ม พั น ธ์ และการสร้ า งขวั ญ ก�ำลั ง ใจ 2.4 ด้ า น
พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม                  
มี 5 ประการ คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) การเป็นผู้ให้บริการ        
3) ความไว้วางใจ  4) ความยุติธรรม และ 5) ความผูกพัน
ต่อองค์การ                             
          3.   รูปแบบมีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (X = 4.62 S.D. = 0.50, X = 4.64                   
S.D. = 0.50, X = 4.63, S.D. = 0.51, X = 4.62,                       
S.D. = 0.49)  เมือ่ พิจารณารายด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปน้ อย คื อ ด้ า นกระบวนการพั ฒ นา (X = 4.67,               
S.D. = 0.50) ด้านวิธีการพัฒนา (X = 4.65, S.D. = 0.51)
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิง
จริยธรรม (X = 4.61, S.D. = 0.48) และด้านปัจจัยเอื้อหรือ
สนับสนุน (X = 4.58 S.D. = 0.50)

อภิปรายผล

1. ภาวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีองค์ประกอบทีส่ �ำคัญ5 ประการ คือ ความซือ่ สัตย์ การเป็น
ผู้ให้บริการ ความไว้วางใจ ความยุติธรรมและ ความผูกพัน
ต่อองค์การ สามารถอธิบายได้วา่ ผูน้ �ำเชิงจริยธรรมมีอทิ ธิพล
และสามารถใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติ
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ไปในทางทีถ่ กู ต้อง ดีงาม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งจะส่งผลต่อ
การยกระดับมาตรฐานทางด้านจริยธรรมของผูต้ ามให้สงู ขึน้
บรรลุถึงผลส�ำเร็จสูงสุดตามความต้องการ และเกิดการ
ยอมรั บ และพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น การที่ ผู ้ น�ำของ
องค์ ก ารใด ๆ จะมี อิ ท ธิ พ ลดั ง กล่ า วได้ นั้ น จะต้ อ งมี
คุณลักษณะพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 5 ประการดังกล่าว
สอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550) ที่กล่าวว่า ผู้น�ำที่
มีประสิทธิผลต้องไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ด้านจริยธรรม
เท่านั้น แต่ส�ำคัญที่สุด คือ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบ
อย่างที่ดีของคนทั่วไปสอดคล้องกับ Brown &Trevino
(2006) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย
ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม และความ        
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) ด้ า นปั จ จั ย เอื้ อ หรื อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา 2) ด้ า น
กระบวนการพัฒนา 3) ด้านวิธกี ารพัฒนาและ 4) พฤติกรรม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ภี าวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรม จะเห็นได้วา่
รู ป แบบมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสม เพราะได้ ผ ่ า น
กระบวนการสร้างและพัฒนาตามหลักวิชาการ โดยการ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้าน
จริยธรรมและสอบถามผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง ทั้งนี้เพราะปัจจัยเอื้อหรือสนับสนุนมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557)                
ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ผู้น�ำมาจากปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลต่อการแสดงออก
ซึ่ ง พฤติ ก รรมที่ มี จ ริ ย ธรรมหรื อ ไม่ มี จ ริ ย ธรรม ด้ า น
กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การ
ตระหนักในปัญหาและความจ�ำเป็น ขั้นที่ 2 การประเมิน
ความจ�ำเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 3 การออกแบบวิธีการ
พัฒนา ขั้นที่ 4 การด�ำเนินการพัฒนา และขั้นที่ 5 การ
ประเมินผลการพัฒนา ทัง้ นีเ้ พราะกระบวนการพัฒนาภาวะ
ผูน้ �ำเชิงจริยธรรมจะต้องด�ำเนินการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ตามล�ำดั บ ขั้ น ตอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผู ้ น�ำเกิ ด การ
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เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ สั ง คมต้ อ งการ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก
สอดคล้องกับอุทยั   โล้วมัน่ คง (2553) ทีก่ ล่าวว่า กระบวนการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ การ
ประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนา การออกแบบ
การพัฒนา การด�ำเนินการพัฒนา และการประเมินผลการ
พัฒนา ด้านวิธีการพัฒนา พบว่ามี 2 ประเภท คือ 1) วิธี
พัฒนาโดยตนเอง 2) วิธีพัฒนาโดยบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น        
ทัง้ นีเ้ พราะการพัฒนาภาวะผูน้ �ำเชิงจริยธรรมของผูบ้ ริหารที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะพัฒนาโดยใช้วิธีใด
วิธีหนึ่งไม่ได้ ต้องเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพบริ บ ทโดยรวมของผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง 2 ควบคู ่ กั น ไป
สอดคล้องกับประทีป มากมิตร (2550) ที่พบว่า แนวทางใน
การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารมี 8 แนวทาง ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านนโยบาย การจัดฝึกอบรมจริยธรรม การจัดท�ำ
ประมวลจริยธรรม การตรวจสอบจริยธรรม การน�ำจริยธรรม
เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเป็นแบบ
อย่างที่ดีของผู้น�ำ การมีคณะกรรมการด้านจริยธรรมและ
การจูงใจ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ภี าวะผูน้ �ำ                        
เชิงจริยธรรม มี 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์          
การเป็นผูใ้ ห้บริการ ความไว้วางใจ ความยุตธิ รรม และความ
ผูกพันต่อองค์การ ทั้งนี้เพราะความซื่อสัตย์เป็นการปฏิบัติ
ตนอย่างตรงต่อความเป็นจริง การเป็นผู้ให้บริการ เป็นการ
ให้บริการแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ว่ มงาน โดยการกระตุน้
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ความไว้ ว างใจเป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี ศั ก ดิ์ ศ รี       
ความจงรักภักดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ การเปิดเผย จริงใจ
มีความเป็นธรรม และความผูกพันต่อองค์การเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ      
ค่านิยมขององค์การเต็มใจที่จะทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
อย่ า งเต็ ม ความสามารถท�ำงานเพื่ อ องค์ ก าร เห็ น ได้ ว ่ า
พฤติกรรมของผู้มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมทั้ง 5 ประการมี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา
และฝึ ก ฝนตนเองอยู ่ เ สมอ สอดคล้ อ งกั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2550) ที่ได้สรุปพฤติกรรมของผู้บริหารที่มี
จริยธรรมว่า ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
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ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที การรักษาระเบียบวินัย
ความเสียสละ ความสามัคคี การประหยัด ความยุติธรรม
ความอุตสาหะ ความเมตตากรุณา และสอดคล้องกับสุเทพ
ปาลสาร (2554) ที่พบว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม            
มี 5 องค์ประกอบ คือ ความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ                     
ความเคารพ ความเป็นพลเมืองดีและความยุติธรรม
3. รูปแบบมีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยคือกระบวนการพัฒนา วิธีการพัฒนา พฤติกรรมของ       
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรมและปัจจัย
เอื้ อ หรื อ สนั บ สนุ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการพั ฒ นา             
วิธีการพัฒนา พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะ
ผู้น�ำเชิงจริยธรรมและปัจจัยเอื้อหรือสนับสนุนการพัฒนามี
ความส�ำคั ญ และจ�ำเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ สุธาสินี  
แม้นญาติ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำ           
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ ปั จ จั ย ด้ า น
บรรยากาศองค์การทางจริยธรรมและปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นจริยธรรม และสอดคล้องกับอุทัย โล้วมั่นคง
(2553)ที่ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการพั ฒ นาภาวะผู ้ น�ำทาง
จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา         
ว่าประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ในการพัฒนา การออกแบบการพัฒนา การด�ำเนินการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาและสอดคล้องกับ      
ภาวิดา   ธาราศรีสุทธิ (2547) ที่ได้กล่าวถึงแนวทางการ           
ส่งเสริมและการกระท�ำให้ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมว่า
กระท�ำได้ 2 ลักษณะ คือ ส่งเสริมโดยใช้วธิ กี ารจากภายนอก
และส่งเสริมให้ผู้น�ำปฏิบัติด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
ประเวศ วะสี (2549) ที่กล่าวถึงคุณธรรมว่าประกอบด้วย
ลักษณะอย่างน้อย 8 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความมีนำ�้ ใจ ความไม่ทอดทิง้ กัน มีความขยันขันแข็ง อดทน              
อดกลัน้ พึง่ ตนเองได้ ไม่มวั เมาอบายมุข มีสมั มาชีพ มีความ
พอเพียง มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน
อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม มีความยุติธรรมและแก้

ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีการพัฒนาจิตใจให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
             1.1 การน�ำรูปแบบนีไ้ ปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต้องศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง            
4 ด้านให้ละเอียดและควรด�ำเนินการตามกระบวนการ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น ไปตามล�ำดั บ ขั้ น ตอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สม�่ำเสมอ
            1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรฝึกฝนตนเองเพือ่
ให้เกิดภาวะผู้น�ำเชิงจริยธรรม ทั้ง 5 ประการ คือ ความ
ซื่อสัตย์ การเป็นผู้ให้บริการ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม
และความผูกพันต่อองค์การ อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะ
ภาวะผู้น�ำดังกล่าวเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้น�ำหรือผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดเพราะเป็นการ
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น  
ในครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศ
2.2 การวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ�ำกัดในเรื่องกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย
กับการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความ
คิดเห็นรอบด้านมากขึ้น
2.3   ควรน�ำรู ป แบบนี้ ไปทดลองใช้ จ ริ ง              
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบต่อไป
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