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บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู 2) เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 3 มีขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 จานวน 231 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลครุสดุดี จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
ระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 3 ตามทัศนะของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านจริยธรรม
ต่อสังคม ด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการ ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ และด้าน
จริยธรรมต่อตนเอง ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ ควรมี
ความตระหนักในความรับผิดชอบ การวางแผนและติดตามงาน เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานและต้องเป็นผู้ที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับครู 3) ด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการ ควรให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูให้มี
โอกาสได้เสนอความคิดเห็นและวิธีการปฏิบัติงานที่ตนเองถนัด 4) ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ต้องเห็นอก
เห็นใจ ปฏิบัติตนเป็นกลางไม่เอนเอียงในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด และ 5) ด้าน
จริยธรรมต่อสังคม ควรเป็นผู้นาที่ดีในการบริการ พร้อมทั้งเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนและนามาใช้วางแผน
และดาเนินการในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract

This independent study focused on 1) studying the level of ethical leadership for
school administrators in Lampang Primary Educational Service Area 3 according to the
teachers’ opinions, 2) managing the recommendations in order to develop ethical leadership
among school administrators in Lampang Primary Educational Service Area 3. Two steps were
conducted the first step was to study the level of ethical leadership for school administrators
in Lampang Primary Educational Service Area 3 according to the teachers’ opinions. The
samples were 231 teachers working in Lampang Primary Educational Service Area 3, academic
year of 2016. The research instrument was questionnaire and the data were analyzed by mean
and standard deviation and the second step was to prepare all recommendations from this
study in developing develop ethical leadership among school administrators. The subjects of
the study were 5 educational experts such as the directors of the Primary Educational Service,
the directors of school who were awarded as Honorary Teacher Award. The instrument was
the interview form with the content analysis. The results showed that:
The overall opinions of the teachers on the level of ethical leadership for school
administrators in Lampang Primary Educational Service Area 3 were at the high level ranked
from the highest to the low level as ethics to society, ethics to service receivers, ethics to
professional associates, ethics to profession, and self- ethics, respectively.
The recommendations gathered from this study to develop ethical leadership
among school administrators were 1) self-ethics: the administrators have to improve
themselves to be as continuing learners, 2) ethics to professions: the administrators should
realize about the responsibilities, planning, and following up, pay attention on working
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performance, and build confidence for the teachers, 3) ethics to service receivers, they
administrators should give the importance to parental opinions and the teacher have to have
the opportunity to express their idea and their work with their own field, 4) ethics to
professional associates; the administrators should sympathize, behave for fairness not flavor
for anyone ,and 5) ethics to society: the administrators should be the good leaders in
delivering services, realize about the resources in communities and use them for planning and
work for the highest benefits for the learners.
Keywords : ethical leadership , school administrators
บทนา

การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นในชีวิตของมนุษย์ หากเปรียบอิฐเป็นรากฐานของตึก การศึกษานั้นก็
เปรียบเหมือนรากฐานชีวิตของมนุษย์ การพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
และเกื้อกูลแก่สังคม ย่อมเกิดจากการศึกษาเป็นฐาน ซึ่งสามารถพัฒ นามนุษย์ให้เจริญขึ้นโดยเฉพาะทางด้านจิตที่
อยู่ภายในร่างกาย เช่น ความสานึกรู้ ความสานึ กคิด เป็นต้น การที่มนุษย์อยู่ดี ด้วยปัญญา การพัฒนามนุษย์ให้
เจริญไปด้วยปัญญาย่อมอาศัยการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่สาคัญของมนุษย์ทุกคน และทุกวิชาชีพ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ความว่า การจะทางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่
เพียงอย่างเดียวมิได้ จาเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า
ความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ทาให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรม ดังกล่าวแล้ว เป็นเสมือนหนึ่ง
พวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นาทางให้ยวดยานดาเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุ
จุดประสงค์ ถ้าขาดผู้มีความรู้เป็นผู้บริหารดาเนินการ ย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และ
บ้านเมืองใดก็ตาม ขาดบุคคลผู้มีคุณธรรมความสุจริตแล้ว จะดารงอยู่มิได้เลย (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช,พระบรมราโชวาท, 8 กรกฎาคม 2520)
ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งสาคัญในสังคม ที่จะนาความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้น ๆ
เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ จะทาการงานใดก็ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลมีคุณค่ ามีประโยชน์ และสร้างสรรค์คุณ
งามความดี อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อบ้ า นเมื อ งต่ อ ไป ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดหลักการสาคัญของการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มี
วินัยใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้า งสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรม
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์
และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 4) ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นรากฐานของ
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การพัฒนาประเทศ โดยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเครื่องมือสาคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัย
การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถควบคู่
ไปกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการบริ ห าร มี คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ น าที่ ดี ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งช่ ว ยพั ฒ นาองค์ ก ารให้
เจริญก้าวหน้า เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถ ด้านการบริหารจัดการคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา มี
บุคลิกภาพที่ดี และที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม ที่สามารถกระตุ้น จูงใจ เป็นแบบอย่าง ให้บุคคลอื่นเชื่อถือ ยอมรับ ทาให้เกิดความพยายามและแสดง
ความสามารถให้สูงขึ้น ในการทางาน ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถ และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)
ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะผู้บริหารเป็นทั้งหัวและหน้าตาของ
สถานศึ กษาที่ ต้ องเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ทั้ ง ในและนอกสถานศึกษา พฤติ กรรมผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อคุณภาพของครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(สุรัตน์ ไชยชมภู,
2557 : 1) ตามการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
จากข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่กาลังเผชิญกับวิกฤต เรื่องจริยธรรมของผู้นา ซึ่ง
พบว่าปัญหาเรื่องผู้นาหรือผู้บริหารที่ไม่มีจริยธรรมจานวนมาก (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 : 111) โดยหากผู้นาไม่
มีจริยธรรมแล้ว จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบที่เลวร้ายตามมาอีกมากมาย ทั้งนี้ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ซึ่งนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตก็เป็น
อีกหนึ่ ง นโยบายที่ รัฐบาลเล็ง เห็น ความส าคัญ ในการปฏิบั ติง านในวิ ชาชี พ หากผู้น าไม่ มีจ รรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานในการบริหารแล้วนั้น ก็ไม่สามารถแก้วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ เช่น ปัญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานในวิชาชีพเป็ นไปด้วยความถูกต้อง จึงจาเป็นที่ต้องมี
ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษายึดถือ และปฏิบัติ ตามที่คุรุสภากาหนด
คุ รุ ส ภาจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขึ้ น โดยได้ ก าหนดเป็ น
จรรยาบรรณของวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็น
ตั ว อย่ า งของการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ และพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
(สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2556) ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นคนดีในการ
บริการวิชาชีพ ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีเกียรติศักดิ์ศรี ที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ ซึ่งจรรยาบรรณมี
ความสาคัญและจาเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความดีงาม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะมีพฤติกรรมที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการนาแล้ว
นั้น สิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไปกับภาวะผู้นาก็คือ การมีคุณธรรมและจริยธรรม
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นักวิชาการด้านผู้นาได้กล่าวถึงความสาคัญของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมตามทัศนะที่หลากหลาย ได้แก่
Nothoues (2007) ได้กล่าวว่า จริยธรรมเป็นศูนย์กลางของภาวะผู้นา ผู้นาจึงต้อง มีความรับผิดชอบและรับรู้ว่า
ภาวะผู้นาของพวกเขาส่งผลต่อชีวิตของผู้ตามอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นงานในกลุ่ม งานในองค์กร หรืองานในชุมชน
ผู้นาจะต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมโดยการเคารพและให้เกียรติผู้ตาม ในฐานะมนุษย์ที่มีอัตลักษณ์เป็น
เอกลักษณ์ ผู้นาจะต้องใส่ใจต่อผลประโยชน์ ความต้องการ และความกังวลในด้านความรู้สึกในด้านดีของผู้ ตาม
และแม้ว่าเรามนุษย์ทุกคนมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะมนุษย์ที่แตกต่างกัน
แต่สาหรับผู้นาจะต้องมีความรับผิดชอบที่มีความพิเศษกว่าคนทั่วไป เพราะว่าจริยธรรมของผู้นาเป็นหัวใจของ
ภาวะผู้นา Bernard (1938 cite in bass & Bass, 2008) ได้เสนอการพิจารณาทางด้านจริยธรรมเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาว่า ผู้บริหารต้องทางานกับคนซึ่งมีหลักเกณฑ์ ทางศีลธรรมแตกต่างกันในเรื่องความถูกและผิด บทบาทของ
ผู้บริหารในการจัดการกับการปะทะกันทางศีลธรรม คือ เป็นผู้ตัดสินในระหว่างทัศนะที่แตกต่าง และให้เหตุผลที่
ยอมรับกันได้สาหรับการตัดสินใจทางศีลธรรม นอกจากนั้น Mendonca และ Kanungo (1996/1667) แสดง
ทัศนะที่สนับสนุนว่า จริยธรรมเป็นหัวใจสาคัญของผู้นา ได้เสนอว่า ถ้าไม่มีการพิ จารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมความเข้าใจของภาวะผู้นานั้นก็จะไม่สมบูรณ์ และ ค่านิยมทางจริยธรรมมักจะเกี่ ยวข้องกับภาวะผู้นา
เสมอ ไม่ว่าผู้นาจะรู้ความจริงอย่างชัดแจ้งหรือไม่ (อ้างในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 : 114 - 115) ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าผู้นาจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมuจริยธรรมเป็นตัวการในการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ปัจจุบันเรากาลังเผชิญกับวิกฤติเรื่องจริยธรรมของผู้นา โดยพบว่าผู้นาหรือผู้บริหารที่ไม่มีจริยธรรม
จานวนมาก ซึ่งหากผู้นาไม่มีจริยธรรมแล้ว จะเกิดอิทธิพลทางลบและผลกระทบที่เลวร้ายตามมาอีกมากมายอย่าง
ที่พวกเราอาจจะคาดไม่ถึง ซึ่งอิทธิพลที่สาคัญของภาวะผู้นานี้ส่งผลกระทบที่สาคัญต่อผู้ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการนาหรือ จูงใจหรือการพัฒนาศักยภาพผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 : 111)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาล าปาง เขต 3 เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กัด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 359 ถนน วิเชตวัฒนา ตาบลแจ้ห่ม อาเภอแจ้
ห่ม จังหวัดลาปาง มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอประกอบด้วย อาเภอแจ้ห่ม
อาเภอวังเหนือ และอาเภอเมืองปาน
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาน่า จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ของผู้บริหารสถานศึกษาให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อองค์กร ทั้ง ผู้นาและผู้ตามทาให้การบริหารงานเกิดผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู โดยปรับขอบเขตเนื้อหาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
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จริยธรรมต่อตนเอง 2) ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ 3) ด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการ 4) ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ และ5) ด้านจริยธรรมต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาภาวะผู้นา
ชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานซึ่งจะทาให้สามารถดาเนินการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานทางจริยธรรม ทั้งนี้
สามารถนาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้เพื่อประเมินและตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษาหรือนาไป
วางแผนพั ฒ นาจริ ย ธรรมทางการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเรื่องภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 3 มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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วิธีการศึกษา
วิธีการดาเนินการ ผู้ศึกษาได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู
การกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ครู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 3
ในปีการศึกษา 2559 จานวน 579 คน จากสถานศึกษาจานวน 92 แห่ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ครู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 3
ในปีการศึกษา 2559 มีจานวน 231 คน โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
(อ้างในเกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 : 77) โดยผู้ศึกษาได้กาหนดสัดส่วนของจานวนกลุ่มตัวอย่างตามสถานศึกษา
ซึ่งแต่ละสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มอย่างง่าย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างแบบสอบถาม ผู้ ศึกษาได้ ปรับจากขอบเขตของข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
พ.ศ. 2556 ตามมาตรฐานวิ ชาชี พผู้ บริ หารสถานศึ กษา ด้ านมาตรฐานการปฏิ บั ติ ตน ประกอบด้ วย 5 ด้ าน
โดยใช้คาถามที่เป็นมาตรวัดแบบลิเคอร์ท ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ตาม
โครงสร้างเนื้อหา ตลอดจนการใช้ภาษา และไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. น าแบบสอบถามที่ ปรับปรุง แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ป รึกษาไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00
3. นาแบบสอบถามที่ไ ด้รับการปรับปรุงแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ ไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์ ในโปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป ตามความเชื่อของครอนบาค (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 : 152)
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .99
4. นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมู ลโดยการใช้ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล ในการแปลความหมาย
ของข้อมูลใช้เกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121)
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลรางวัลครุสดุดี จานวน 5 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 มากาหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพือ่ ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของประเด็นในการ
สัมภาษณ์
2. ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจัดพิมพ์ แบบสัมภาษณ์
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินการสัมภาษณ์
3. ดาเนินการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ( Content
Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา เรื่อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 มี ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู
1.1 ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ข้ อมู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้ แ ก่
ข้าราชการครู พนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ปีการศึกษา
2559 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 231 คน จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่
และค่ า ร้อยละ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน174คน (ร้อยละ 75.30) เพศชาย
จานวน 57 คน (ร้อยละ 24.70) มีอายุสูงกว่า 50 ปี มากที่สุด จานวน 83 คน (ร้อยละ 35.90) รองลงมามีอายุ
31 – 40 ปี จานวน 72 คน (ร้อยละ 31.20) และประสบการณ์ ในการทางาน ส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี
จานวน85 คน (ร้อยละ 36.80) รองลงมามีประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี จานวน 49 คน (ร้อยละ 21.20)
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1.2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ตามทัศนะของครู พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 3 ตามทั ศ นะของครู โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ = 4.42,
SD = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจริยธรรมต่อสังคมมีระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในอันดับที่ 1 (̅ = 4.64, SD = 0.46) ด้านจริยธรรมต่อ
ผู้รับบริการ มีระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน
อันดับที่ 2 (̅ = 4.53, SD = 0.56) ส่วนด้านอื่น ๆ มีระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ (̅ = 4.46, SD = 0.59) และด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ
(̅ = 4.34, SD = 0.49) ตามลาดับ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านจริยธรรมต่อตนเอง (̅ = 4.15,
SD = 0.49) หากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง พบว่าโดยรวมระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักในการมีส่วนร่วมของทุก ๆ
ฝ่าย รองลงมา ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท เอาใจใส่ ในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน และรายการที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงาน และได้รับรางวัลในการ
พัฒนาความรู้ในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น โดยมีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้บริหารและครู เพื่อนาไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัด
อบรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนการพัฒนา
2) ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ พบว่าโดยรวมระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครูการเรียนกานสอน
และการบริหารสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย และนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยก
ความผิดในงานที่ตนปฏิบัติให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น โดยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
วางแผนและสร้างความเข้าใจในเรื่องที่มอบหมายให้แก่ครูอย่างชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดในงาน และแสดงความ
รับผิดชอบในงานที่ตนปฏิบัติหรือมอบหมาย มิใช่การโยนความผิดให้ผู้อื่น
3) ด้านจริย ธรรมต่อผู้ รับบริการ พบว่าโดยรวมระดับ ภาวะผู้นาอยู่ในระดับ มากที่สุด รายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของศิษย์และผู้รับบริการเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู และ
บุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจ เอาใจใส่ เป็น
ห่วงศิษย์และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับฟัง
ความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการต่อการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารควรให้
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ความสาคัญต่อข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา
และตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ
4) ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ พบว่าโดยรวมระดับภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก รายการที่มี
ค่า เฉลี่ย มากที่สุ ด 3 อันดั บ ได้แก่ ผู้บ ริหารสถานศึกษามี การส่ ง เสริม ให้ผู้ ร่ว มประกอบวิ ชาชีพ มี ความรัก
ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาสถานศึกษามีสัมมาคารวะ
เห็ น อกเห็ น ใจ ให้ เ กีย รติ และปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ ด้ ว ยความสุ ภาพ รองลงมา ได้ แก่ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษายอมรับในความรู้ความสามารถและความประพฤติของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และรายการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกด้านต่อ
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ โดยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารควรกาหนดกฎเกณฑ์ ในการพิจารณาผลงานให้ชัดเจน ทั้งนี้
ครูต้องรับรู้และยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูได้ แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
บริหารงาน
5) ด้านจริยธรรมต่อสังคม พบว่าโดยรวมระดับภาวะผูน้ าอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงออกถึงการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
และแสดงออกถึงการสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รองลงมา ได้แก่ ผู้บ ริหารสถานศึกษาหน้ าที่ และใช้ สิท ธิ ตามการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและ
สังคม และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาในการวางแผนและดาเนินการเพื่อ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และศิล ปวัฒนธรรม โดยมี ข้อเสนอแนะว่าผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรศึกษาบริบททั้งภายในและภายนอกอย่างถ่องแท้ และเป็นผู้นาในการสร้างร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ผลการจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ และด้าน
ผลงานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดการ
อบรมเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุ บัน
และสามารถนาไปใช้ได้ในอนาคต พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองโดยการใฝ่ศึกษาหาความรู้
และมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ต้องรู้จักการคิดนอกกรอบ คิดไม่เหมือนใคร หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า การสร้างนวัตกรรม
2) ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานให้ผู้
ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาดของงาน แต่เมื่อหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วควรแสดง
ความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติหรือมอบหมาย มิใช่การโยนความผิด มีความจริงใจในการปฏิบัติ งาน เป็นผู้
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ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับครู รวมไปถึงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนาข้อมูล
เปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ และมีการติดตามงานเป็นระยะ ๆ
3) ด้ า นจริ ย ธรรมต่ อผู้ รับ บริ การ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาควรเปิ ด โอกาสและรั บ ฟั ง ข้ อคิ ด เห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น รวมทั้งการใช้กระบวนการ PLC ใน
การเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงถึงความสามารถของตนเอง โดยมองคนให้เหมาะสมกับงาน โดยกาหนดให้บริบทของ
งานสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของคน พร้ อ มทั้ ง แสดงออกถึ ง การเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ บุ ค คลอื่ น มี จิ ต อาสา
โดยเป็นผู้ให้การบริการที่ดีต่อศิษย์และผู้รับบริการ
4) ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ สานักงานเขตพื้นที่ควรจัดการอบรมปฏิบัติการงานพัฒนา
ด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อตกลงและทาความเข้าใจในการพิจารณาผลงาน
ให้ครูและบุคลากรรับทราบ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ครูและบุคลากรได้แสดงความสามารถตามที่แต่ละบุคคลถนัด พร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล
โดยปราศจากความลาเอียง
5) ด้านจริยธรรมต่อสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนการนาความรู้ ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตระหนักถึงการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในอนาคต
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 3 มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ศึกษาได้นาผลมาอภิปรายดังนี้
ระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3
ตามทั ศ นะของครู โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 3 ได้ปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อวิชาชีพ จริยธรรมต่อผู้รับบริการ จริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และ
จริยธรรมต่อสังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ โยษิตา เพชรกูลกิจ (2554 : 44) ได้ศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอาเภอบ้านบึง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้ง 5 อยู่ในระดับมาก อีกดวงจันทร์ ประเคนคะชา
(2556 : 132) ได้ศึกษาเรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอ
ธาตุพนม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิ ชาชี พของผู้ บริ หารสถานศึกษา ในอาเภอธาตุ พนม สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
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ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และธานินทร์ นุชประดิษฐ์. (2560 : 1) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์จรรยาบรรณวิชาชี พของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็น
ที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1) ด้ า นจริ ย ธรรมต่ อตนเอง จากการศึกษาโดยรวมพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมของผู้ บ ริหาร
สถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก หากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม
ในการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง าน โดยยึ ด หลั ก ในการมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ๆ ฝ่ า ยสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 3 เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน และ
ยึดความสาคัญของการทางานแบบทีมมากกว่ารายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ สัมนา รธนิธย์ (2556 : 251) ได้กล่าว
ว่า ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการบริหารงานในทุกองค์กร เนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้นาองค์กรจะต้องใช้ภาวะผู้นา
ที่เหมาะสมในการชักจูงโน้มน้าวผู้อื่นให้ดาเนินการร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันจนประสบความสาเร็จที่เป็น
วัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ ในทานองเดียวกันเศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556 : 53) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้ นาเชิง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามั ธยมศึกษา จัง หวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเชิ ง
จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น เน้ น ความร่ ว มมื อ มากกว่ า บั ง คั บ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก อี ก ทั้ ง
ดวงทิพา พุ่มไม้ (2557 : 76) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก อีกทั้ง พสุธิดา
ตันตราจิณ (2559 : 944) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นาของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์บริบทขององค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้นาบุคลากรรุ่น
ใหม่สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2) ด้ า นจริย ธรรมต่ อวิ ช าชี พ จากการศึกษาโดยรวมพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมของผู้ บ ริหาร
สถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มาก หากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรม
ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครู การเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาสูงสุด ทั้งนี้
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู เ ข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ พร้ อ มทั้ ง
ได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยนาสื่อและนวัตกรรมมาปรับใช้ ตามความเหมาะสม
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ตามความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 ข้อ 4 มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง และตามแนวทาการจัดการศึกษา มาตร 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีสอดคล้องกับมนูญ พรมรักษา (2554 : 46) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง ในทานองเดียวกันกับผลการศึกษาของกฤษณะ เหลืองทอง
(2555 : 47) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย และนาเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่ 3
3) ด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการ จากการศึกษาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของศิษย์ และผู้รับบริการเป็นหลักสูงสุด
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ การศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ตามแนวทาการจัดการศึกษา มาตร 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งสมศักดิ์ มาตรทะเล (2559 : 75) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนอย่างเป็นกันเองต่อ
ศิษย์ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้ าที่ โ ดยเสมอหน้ า ต้องให้บ ริการด้ วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4) ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จากการศึกษาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมใน
การส่งเสริมให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัตริ ่วมกับผู้อื่น เพื่อนาไปสู่การบริหารงานทีป่ ระสบความสาเร็จ
จึงจาเป็นต้องสร้างทีมงานโดยยึดหลักของความเป็นหนึ่งเดียว และมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของโยษิตา เพชรกูลกิจ (2554 : 48) ได้ศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูอาเภอบ้านบึง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
อันดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจ
กันผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สัมมนา รธนิธย์ (2556 : 251) ได้กล่าวว่า
ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการบริหารงานในทุกองค์กร เนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้นาองค์กรจะต้องใช้ภาวะผู้นาที่
เหมาะสมในการชักจูงโน้มน้าวผู้อื่นให้ดาเนินการร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันจนประสบความสาเร็จที่เป็น
วัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ อีกทั้งดวงทิพา พุ่มไม้ (2557 : 73) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ผลการศึกษาพบว่ า ผู้ บ ริหารมี ความรัก ความหวั ง ดี ที่ ป รารถนาให้เพื่ อนร่ว มงานมี ความสุ ข
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
5) ด้ า นจริ ย ธรรมต่ อ สั ง คม จากการศึ ก ษาโดยรวมพบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมการ
แสดงออกถึงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการแสดงออกถึงการสนับสนุน และ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี ก ารแสดงตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการแสดงออกถึ ง การปกป้ อ งสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล บุญลี (2557 : 87) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริหารยึดมั่น สนับสนุน และส่ง เสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุ ข มี จ รรยาบรรณในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั บ โยษิ ต า เพชรกู ล กิ จ (2554 : 49) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
จรรยาบรรณวิช าชี พ ผู้บ ริหารสถานศึกษาตามความคิด เห็น ของครูอาเภอบ้ า นบึ ง สั งกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า จรรยาบรรณต่อสังคม พฤติกรรมที่ครูพบเห็นมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการยึดมั่นสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสมศักดิ์ มาตรทะเล (2559 : 79) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ ห ารยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ควรตระหนักและให้ความสาคัญของจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของผู้นา การที่นาพาผู้คนได้นั้น จะต้องนาตนเองให้ได้
ก่อนตามที่พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2551 : 65-73) ได้กล่าวว่า ในการฝึกหรือพัฒนาคนให้มีความ
รับผิดชอบนั้นถ้าเริ่มจากศีลมีการวางข้อกาหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ เป็นวินัยขึ้นมา โดยมากจะใช้วินัยนี้เป็นฐาน
ก่อน ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดชี้แจงอบรมทางด้านความรู้ให้เขาเห็นเหตุผลในการที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้
ยุคล์ (Yukl, 2010 อ้างในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556 : 167) ได้กล่าวว่า ผู้นาต้องเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่
เหมาะสม ผู้นาสามารถตั้งมาตรฐานอย่างชัดเจนโดยประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตาม ให้รางวัลตอบแทน ผู้นา
สามารถช่วยในการไกล่เกลี่ยในความขัดแย้ง ส่วนจุมพล หนิมพานิช (2551 : 71-74) กล่าวถึงคุณสมบัติของการ
เป็นผู้นาที่ดีต้องประกอบด้วยการมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิคหรือวิชาการที่รับผิดชอบเพราะความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญเป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ที่ ค วรรู้ ยิ่ ง ผู้ น ามี ค วามรอบรู้ ม ากเท่ า ใดยิ่ ง สามารถสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้นเท่านั้น พร้อมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การมีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่ผู้นาต้องมี เพราะสามารถใช้กระตุ้นเร้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานอยากปฏิบัติงาน นอกจากนั้น
ต้องมีความยุติธรรมเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นกลางไม่เอนเอียงในการที่จะก่อให้เกิด
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ประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด ผู้นาที่เอาใจใส่ในเรื่องทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นเครื่องช่วยผูกมัด
จิตใจกันและกัน ผลที่ตามมาคือจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีก
ทั้ง วิ โ รจน์ สารรัต นะ (2557 : 5-6) ได้ กล่ า วถึง ลั กษณะเฉพาะหรือลั กษณะพิ เศษของผู้ น า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
จากผลการศึก ษาของ Lussies and Achua (2007) ต้ องยึ ด ความถูกต้ อ งชอบธรรม (Integrity) และ
มีความเปิดเผย (Extraversion) และคเนเซวิช (Knezevich, 1984, อ้างใน จอมพงศ์ มงคลวนิช , 2555 : 183185) ได้เสนอว่า ผู้บริหารหรือผู้นาทางการศึกษาควรมีบทบาทต่าง ๆ ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผล ได้แก่
บทบาทเป็ น นั ก วางแผน ( Planning) สามารถคาดคะเนเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต จั ด เตรี ย มบุ ค ลากร
ให้พร้อมในการรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีความรู้เข้าใจในกระบวนการวางแผนบริบทสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 3 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาและข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1.1 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้
ในวิชาชีพสู่ความเป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการยอมรับแก่บุคคลอื่น มีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
และใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2 ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติ
หรือมีคาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ โดยไม่ยกความผิดให้แก่ ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นหากเกิด ความผิดพลาดขึ้น
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน วางแผนงานให้เหมาะสมสถานการณ์เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา พร้อมทั้งมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส โดยที่สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
มีการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
1.3 ด้านจริยธรรมต่อผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของ
ศิษย์และผู้รับบริการ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ ถือว่าเป็นผู้รับบริการโดยตรง เป็นแบบอย่างที่ดีโดย
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา หรือเป็นผู้ให้บริการที่ดีต่อศิษย์และผู้รับบริการ พร้อมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตนเอง
1.5 ด้านจริยธรรมต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การบริหารงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ มีการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมในการ
พิจารณาผลงาน และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยปราศจากความลาเอียง
1.6 ด้านจริยธรรมต่อสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้จักการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม แสดงออกถึงการจิตอาสา ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือหรือการให้บริการในทางวิชาการ หรือวิชาชีพแก่ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของผู้บริหารกับรางวัลที่สถานศึกษาได้รับเพื่อ
สะท้อนถึงคุณภาพของสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบแนวคิดของโรงเรียน
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