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ปี การศึกษา 2555
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ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร
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โดย

รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์
รศ. ดร. โกสุ ม สายใจ

การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ รับเงินทุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี การศึกษา 2555
ปี ทีท่ าการวิจัยแล้วเสร็จ 2556

ก
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือในการ
ตรวจสอบ จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยความสมบูรณ์ คณะผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้
และขอขอบพระคุณวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่อนุมตั ิทุนสนับสนุนการวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ สถานศึกษาเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการ
เก็บข้อมูล การตอบแบบสอบถาม ตลอดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ คุณความดีหรื อประโยชน์ที่ เกิดจากการวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ วทิ ยาลัย ราช
พฤกษ์ บุพการี ผมู ้ ีพระคุณทุกท่าน และครู อาจารย์ที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ผวู ้ จิ ยั มาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั

คณะผู้วจิ ัย
วิทยาลัยราชพฤกษ์
สิ งหาคม 2556

ข
การวิจัย

คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
คณะผู้วจิ ัย
รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ รศ. ดร. โกสุ ม สายใจ
หน่ วยงาน หลักสู ตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปี ทีส่ าเร็จ 2556
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
กลุ่มตัวอย่างเป็ นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการ
เบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จานวน 336 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ การแจกแจงความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) การเปรี ยบเทียบรายคู่ ตาม วิธีของฟิ ชเชอร์ ( Fisher’s least
significant difference : LSD) และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product
Moment Correlation)
ผลการวิจยั พบว่า
1 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น พบว่า คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.02) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.20) ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น พบว่า
2.1 คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของอาจารย์ จาแนกตามสังกัดสถาบัน กลุ่มสาขาวิชา
ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การบริ หารงานจัดกิจกรรมให้แก่นกั ศึกษา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านวุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง

ค

2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามสังกัดสถาบัน ประสบการณ์การสอน และ
ประสบการณ์การบริ หารงานจัดกิจกรรมให้แก่นกั ศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขา และวุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง
3. การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชี พครู พบว่า
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชนเครื อข่าย
ทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวกและอยูใ่ นระดับสู ง
(r = 0.698)
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Abstract
The purpose of this research aimed to study, to compare and to study relationships of Ethical
Leaderships Characteristic and Code of Ethics for Teaching Professional of the Graduate Level
Instructors at Benjamit Academy Network and Prachachuen Network of research.
The samples comprised 5 private higher education Institutes and 336 Graduate Level
Instructors. The research instrument was a rating scale questionnaire. The obtained data were analyzed by
frequency, percentage, means, standard deviation, one-way analysis of variance, Fisher’s least significant
difference : LSD and Pearson Product Moment Correlation.
The results of the study were :
1. level of Ethical Leaderships Characteristic of the instructors higher education were rated at
a high level ( X = 4.02). and all aspects, Level of Code of Ethics for Teaching Professional of higher
education instructors were rated at a high level ( X = 4.02) and all aspects.
2. The viewpoint of the higher education instructors on institution, program, teaching experience
and working experience of management for student activity were significant difference in the Ethical
Leaderships Characteristic and the viewpoint of the instructors higher education on institution, and
working experience of management for student activity were significant difference in the Code of Ethics
for Teaching Professional
3. The viewpoint of the Instructors higher education in term of relationship between Ethical
Leaderships Characteristic and Code of Ethics for Teaching Professional of the Instructors were rated
at a high level (r = 0.689) on positive direction.
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็ นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กาหนดความมุ่งหมายและหลักการศึกษาไว้วา่
“การ
จัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ”
(สมศ. 2555: 5) การศึกษาจึงเป็ นการเตรี ยมคนให้มีความพร้อมและตระหนักถึงความก้าวหน้า การ
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ ( Globalization) ให้อยูร่ อดปลอดภัย
และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้
การพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ขึ้นอยูก่ บั การจัดการศึกษาซึ่ งผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็ นบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญทั้งการให้ความรู ้ การฝึ กทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวติ และความเป็ นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่ งลักษณะดังกล่าวมีอยูแ่ ล้วในความเป็ น
อาจารย์ที่สอนในสถาบันการศึกษา ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อความเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์
ของสังคมหรื อ “ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่กาหนดไว้อย่าง
น้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็ นคุณภาพบัณฑิตในทุกระดับและทุกสาขาวิชา (สกอ. 2553: 104-105)
คณาจารย์เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการจัดการศึกษาให้ได้ผล โดยมีภาระหน้าที่ในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษามีลกั ษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรกาหนด เปรี ยบเสมือนเฟื อง
จักรสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็ จ จึงมีการพัฒนาคณาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม การบูรณาการจัดการศึกษาให้เกิดความรู ้คู่
คุณธรรม และ/หรื อ คุณธรรมนาความรู้ รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอดผ่านการสื่ อสารสมัยใหม่อย่าง
เหมาะสม เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพ
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ภาวะผูน้ าของคณาจารย์ เป็ นการใช้ความเป็ นผูน้ ามาจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลให้เป็ นครู มืออาชีพที่เชื่อแน่ได้วา่ จะอบรมสั่งสอนให้นกั ศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ คณาจารย์ที่มี
ภาวะผูน้ าจะมีความสามารถในการนาพา การดาเนินกิจกรรม การแก้ไขปรับปรุ ง และการสร้าง/รักษา
ขวัญกาลังใจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้มากที่สุด Hall. Burns, J.M. (1978.) กล่าวว่า ผูน้ า คือ
ผูท้ ี่เป็ นศูนย์รวมของกลุ่มหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอิทธิ พลและเป็ นผูท้ ี่นาให้กลุ่มปฏิบตั ิงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ โดยพยายามที่จะใช้กาลังสมอง กาลังกาย กาลังใจ อิทธิ พล และอานาจหน้าที่เพื่อจูงใจ
ให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยไม่เป็ นการบังคับ
ภาวะผูน้ า เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีท้ งั มุ่งที่ความสาเร็ จของงานตามพันธกิจของ
สถาบันการศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร การกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
การจัดการเรี ยนการสอน ฯลฯ ที่มุ่งความสาเร็ จของงาน และ พฤติกรรมที่มุ่งมิตรสัมพันธ์
(Consideration) ที่แสดงถึงความไวต่อการรับรู ้ ความคิด ความรู ้สึก การให้การยอมรับถึง การให้ความ
ไว้วางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟังปั ญหาอย่างตั้งใจ การรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ การแสดงความเอื้ออาทรห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรม เป็ นคุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอัน
เหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา อานวยให้การบริ หารจัดการสถานศึกษาบรรลุ
เป้ าหมายอย่างยัง่ ยืน
โดยทัว่ ไปการศึกษาเป็ นทางออก ที่ดีในการแก้ปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้น ในสังคม ทาสถานศึกษา
บุคลากรในสถานศึกษากลายเป็ นความหวังของสังคมในการเป็ นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ทั้งต่อครู -อาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลอื่นๆในสังคม และส่ งเสริ มการร่ วมมือแทนการ
แข่งขันเพื่อเอาชนะ กรี นฟี ลด์ ( William Greenfield: 1998) ได้อธิบายไว้วา่ สังคมมีความคาดหวังด้าน
จริ ยธรรมจากผูน้ าสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาต้องเป็ นสถาบันแห่งศีลธรรม ( moral institute) ที่ช่วยกาหนดปทัสถานของ
สังคม (social norm)
2. ผูน้ าสถานศึกษาต้องเป็ นต้นแบบ ด้านศีลธรรม ( moral agent) การตัดสิ นใจเรื่ องใด ๆ
ของผูน้ าสถานศึกษาต้องอยูบ่ นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม ( moral value) เป็ นหลักที่ตอ้ งเน้นมากกว่า
หลักการอื่นใด
3. การบริ หารสถานศึกษาจะต้องยึดหลักการทุ่มเทเพื่อให้เกิดบรรยากาศให้นกั ศึกษาได้
เจริ ญงอกงาม ได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข
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การแสดงออกทางจริ ยธรรมของคณาจารย์ นอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติ
ปฏิบตั ิปกติประจาวันแล้ว ผูน้ าสถานศึกษายังต้องทาให้เกิดเป็ นนโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของ
โรงเรี ยนแฝงด้วยค่านิยมเชิงจริ ยธรรมทั้งสิ้ น โดยกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณาจารย์และนักศึกษา โดยมุ่งเน้น ความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น เน้นความร่ วมมือ
มากกว่าการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของตน
และผูอ้ ื่น เป็ นต้น
จรรยาบรรณ เป็ นกระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรื อสมาคมร่ วมกันพิจารณากาหนด
ขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรื อในสังคมนั้นยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ นประมวลพฤติกรรมที่กาหนดลักษณะมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา เนื่องจากครู -อาจารย์ เป็ นอาชีพที่สาคัญต่อการสร้างเสริ มคุณภาพประชากรโดยรวม จึงต้อง
มีการปพฤติปฏิบตั ิตนให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่ งเป็ นข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิปฏิบตั ิ
ตามซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิตน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (คุรุสภา , 2553: 72-78) โดยแบ่งออกเป็ นแนวความ
ประพฤติปฏิบตั ิที่มีต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผูเ้ รี ยน และ ต่อสังคม ผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณดังกล่าว
จะต้องได้รับโทษตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน พักงาน จนถึงถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับปริ ญญาตรี ต้องพัฒนาบัณฑิตให้
สามารถจัดการกับปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรม วิชาการ และวิชาชีพได้ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิยมพื้นฐาน ฯลฯ ซึ่ งในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมเหล่านี้ใน
สถาบันอุดมศึกษาย่อมต้องอาศัยคณาจารย์และบุคคลที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตาม
ลักษณะผูน้ าเชิง จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงนับได้วา่ มีส่วนสาคัญยิง่ ต่อการจัด
การศึกษาทุกระดับ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดความสามารถไม่มีความรับผิดชอบ ไม่
สามารถควบคุมดูแลนักศึกษาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ย่อมส่ งผลเชิงลบต่อการผลิตบัณฑิต ในทาง
กลับกันหากคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรม มีความสามารถ มีศิลปะ
ในการสอน จะทาให้นกั ศึกษาเกิดความขยันขันแข็งในการเรี ยนรู ้ท้ งั ทักษะชีวติ และทักษะวิชาชีพ เป็ น
นักศึกษายุคใหม่ที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ (Active learner)
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ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ในด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม จึงจาเป็ นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะทางจริ ยธรรมและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันทาให้มีการศึกษาในเรื่ องนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาองค์
ความรู ้ของคณาจารย์ที่ทาการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ ว่ามีคุณลักษณะผูน้ าทางจริ ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ในการขับเคลื่อนมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของ
บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษามากน้อยเพียงใด
ดังนั้นคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของคณาจารย์จึงมีผล
โดยตรงต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อความรู ้ ทักษะ คุณภาพบัณฑิตโดยรวมและคุณภาพของ
การจัดการศึกษาด้วย
ปัญหาการวิจัย จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว สรุ ปเป็ นปั ญหาการวิจยั ดังนี้
1. คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชา
ชื่น มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระดับใด
2. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล ของคณาจารย์
ระดับอุดม ศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีผลอย่างไร ต่อระดับ
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
3. ความมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการ
เบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีผลมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของ
คณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตาม ปัจจัย
ส่ วนบุคคล
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับ ความมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น

5

1.3 สมติฐานการวิจัย
1.3.1 คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มี
ระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับดี
1.3.2 คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู แตกต่างกัน เมื่อ จาแนกตามคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.3.3 คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขต ด้ านเนือ้ หา เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น โดยกาหนดเป็ นตัวแปรที่ศึกษาดังนี้
1.4.1.1 ตัวแปรอิสระ เป็ นคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
1) สังกัด/กลุ่มสาขาวิชา
2) วุฒิการศึกษา
3) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา
4) ประสบการณ์การบริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา
1.4.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะผูน้ าเชิ งจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ดังนี้
1) คุณลักษณะผู้นา เชิ งจริยธรรม ตามกรอบแนวคิดภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมผูน้ าที่สมควรเป็ นแบบอย่าง ( Kouzes, J. M., and B.Z. Posner. 2002:
117 และ ภูษิต อินทรประสงค์ 2552:124) ประกอบด้วย ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ ด้านการ
แบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ด้านการทาให้ผตู้ าม
ได้แสดงความสามารถ ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ
2) จรรยาบรรณวิชาชี พครู ตามกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู ตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู หมวด 3 (ข้อ 13) ที่วา่ ผู ้
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ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้านต่างๆดังนี้ ด้านจรรยาบรรณต่อบุคคล ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม (คุรุ
สภา, 2553: 79-89)
1.4.2 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรเป็ นคณาจารย์ที่ทาหน้าที่สอน
ในระดับปริ ญญาตรี กลุ่มบริ หารธุ รกิจ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์
กายภาพ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเครื่ อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ปี
การศึกษา 2555 จานวนรวม 414 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากตารางสาเร็ จรู ปของ
เครซี่ และมอร์แกน (R. V. Krejcie and D.W. Morgan) ได้ 336 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่ วนจานวนอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่าย
ทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
1.4.3. ขอบเขต ด้ านระยะ เวลา ระยะเวลาในการ เก็บรวบรวมข้อมูล อยูร่ ะหว่าง เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556
1.5 ประโยชน์ ของงานวิจัย
เมื่อการวิจยั สาเร็ จ จะเกิดประโยชน์ดงั นี้
1.5.1 เป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าทางจริ ยธรรม ที่นาไปประยุกต์ใช้กบั
การเรี ยนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร หลักสู ตรครุ ศาสตรมหา
บัณฑิต
1.5.2 เป็ นแนวทางในการพัฒนาคณา ผูน้ า ผูบ้ ริ หาร และคณา จารย์ให้มีภาวะผูน้ าทาง
จริ ยธรรมและมีพฤติกรรมเป็ นแบบอย่างตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5.3 เป็ นแนวทางในการ เสริ มสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรทาง
การศึกษา
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1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมผูน้ าที่สมควรปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่าง
เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักการที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านการมีวถิ ีทางสร้ าง ต้ นแบบ หมายถึง การปฏิบตั ิตน ในกรอบจริ ยธรรม
ตามครรลองครองธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีทาให้ผอู ้ ื่นเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความ
คิดเห็นและพฤติกรรม ได้รับความชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก
2) ด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ หมายถึง การปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ในองค์กร สามารถทาได้จริ ง มีการเรี ยนรู ้และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร ร่ วมสร้างวิสัยทัศน์/ภาพลักษณ์ในอนาคตขององค์กรที่ควรจะเป็ น
3) ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย หมายถึง การปฏิบตั ิตนก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม ไม่เห็นแก่ตวั และพวกพ้องตนเอง มีความกล้าหาญ มีความคิดเชิงบวก เด็ดเดี่ยว
กล้าได้กล้าเสี ย มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม ทาให้องค์กร สังคมอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4) ด้ านการ ทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ หมายถึง การปฏิบตั ิตน สร้าง
ความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานในอ งค์กรโดยคานึงถึงเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน สร้างความ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่ก่อให้เกิดความร่ วมแรง ร่ วมใจในการทางานของ
องค์กร
5) ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ หมายถึง การปฏิบตั ิตนด้วยความตั้งใจจริ ง
จนเกิดผลสาเร็ จในการงาน ก่อให้เกิดกาลังใจต่อเพื่อนร่ วมงานที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานใน
องค์กรให้ประสบผลสาเร็ จ
1.6.2 จรรยาบรรณวิชาชี พครู หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ได้
ประมวลพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิตามที่กาหนดขึ้นเป็ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ ง
องค์กรวิชาชีพครู เป็ นผูก้ าหนด
1) จรรยาบรรณต่ อตนเอง หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์
ที่แสดงออกถึงความเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง มีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการและสังคม
2) จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์
ที่แสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา ซื่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพครู
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3) จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของ
คณาจารย์ที่แสดงออกถึงความรัก ความเมตตากรุ ณา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4) จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
หมายถึง พฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมจริ ยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5) จรรยาบรรณต่ อสั งคม หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์ที่
แสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญญา สิ่ งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.6.3 สั งกัด /กลุ่มสาขาวิชา หมายถึง คณาจารย์ที่ปฏิบตั ิการสอนระดับอุดมศึกษาและ
บริ หารงานในสถาบันการศึกษาเอกชนที่ร่วมมือกันเป็ นเครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร ประกอบด้วย
5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ วิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก และ วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 11 แห่ง แบ่งเป็ น มหาวิทยาลัยภาครัฐ 7 แห่ง มหาวิทยาลัยภาคเอกชน 4
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ และ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ รวมไปถึง คณะ/หลักสู ตรของคณาจารย์ผสู้ อนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
คณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และ เครื่ อข่ายวิจยั ประชาชื่น
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริ หารธุ รกิจ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์
กายภาพ/สุ ขภาพ
1.6.4 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสู งสุ ดของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน
เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร โดยแบ่งออกเป็ น ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก และอื่นๆ
1.6.5 ประสบการณ์การสอน หมายถึงจานวนปี และระยะเวลาที่สอนในระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็ น 3 ระยะเวลา 1-4 ปี ระยะเวลา 5-8 ปี ระยะเวลา 9-12 ปี และระยะเวลา 12 ปี ขึ้นไป
1.6.6 ประสบการณ์การบริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา หมายถึง คณาจารย์ที่ทา
หน้าที่บริ หารงานหรื อคณาจารย์ที่อยูใ่ นส่ วนของการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นกั ศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งเครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื่ อข่ายวิจยั ประชาชื่น
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั สรุ ปเป็ นแผนภูมิ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

จรรยาบรรณวิชาชี พครู

ปัจจัยด้ านบุคคล
1.
2.
3.
4.

สังกัดสถาบัน/กลุ่มสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การสอน
ประสบการณ์บริ หารงาน
การจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา

1.
2.
3.
4.

ต่อตนเอง
ต่อวิชาชีพ
ต่อผูร้ ับบริ การ
ต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
5. ต่อสังคม

คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
1. ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ
2. ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ
3. ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย
4. ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ
5. ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที 2
ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรม กาหนดเป็ นหัวข้อ ดังนี้
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 จริ ยธรรม
2.1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.1.3 คุณลักษณะผูน้ า
2.1.4 ผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
2.1.5 สถานศึกษาเอกชน
2.2 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผูน้ า
2.2.2 ทฤษฎีคุณลักษณะผูน้ า
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 จริยธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 214) ให้ความหมายของจริ ยธรรม ไว้วา่ หมายถึง
ธรรมะที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ( 2549: 163) กล่าวถึง จริ ยธรรม ตามทฤษฏีจิตวิเคราะห์ เชื่อว่า
จริ ยธรรม เป็ นสิ่ งที่ได้รับการปลูกฝัง ขัดเกลา พัฒนาขึ้นจากแรงขับพื้นฐานภายในจิตสานึกของแต่ละ
คน กระบวนการขัดเกลามักจะอยูใ่ นรู ปของการเลียนแบบ เพราะต้องการที่จะปรับตัวให้ได้ตาม
มาตรฐานพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในสังคม

11

พระธรรมปิ ฏก (25 46: 123) ได้ให้ความหมายของจริ ยธรรม ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่
เป็ นรู ปแบบของการปฏิบตั ิตน การดาเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ กาลเทศะ และ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั
จากความหมายดังกล่าวมาสรุ ปได้วา่ จริ ยธรรม หมายถึง ความสานึกหรื อสิ่ งที่ควร
ประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตนในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิที่ดีงามเหมาะสม และเป็ นที่นิยม
ชมชอบหรื อยอมรับของคนในสังคมเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและความสงบเรี ยบร้อยของสังคม
ส่ วนรวม
ความมีจริ ยธรรม เริ่ มจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก
แต่ยงั ไม่เพียงพอ ต้องปฎิบตั ิตามจารี ตประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาด้วย จริ ยธรรมและคุณธรรม เป็ น
บันไดที่เชื่อมไปสู่ เป้ าหมายของการเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน โดยเริ่ มมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ใน
ครอบครัว โดยพ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่ ต่อเนื่องมาถึงโรงเรี ยน สถานศึกษาทุกระดับ ซึ่ งมีผลงานวิจยั หลาย
ชิ้นที่พบว่า ความมีคุณธรรมจริ ยของของผูบ้ ริ หาร ครู /อาจารย์ ส่ งผลโดยตรงต่อการอบรม สั่งสอน ขัด
เกลาให้เป็ นคนเก่ง คนดี เป็ นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมต่อไป
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นคุณสมบัติของมนุษย์ที่สาคัญยิง่ เห็นได้ ชัดเจนจากเนือ้ หาหลักของ
พระราชดารัสตอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60
ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ณ สี หบัญชร พระที่นงั่ อนันตสมาคม ในส่ วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรมว่า มี 3 ประเด็นได้แก่ การตระหนักถึงหน้าที่ของตน การมีแนวการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การมีคุณธรรมประจาตัว เป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่อาจแยกจากการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ ทั้งนี้เพื่อ
ประกันว่าความรู ้ความสามารถในเรื่ องการทางานและในบทบาทอื่นๆจะไม่ถูกนาไปใช้ในลักษณะที่
เพิ่มพูลประโยชน์ส่วนตน โดยมิได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย
จริ ยธรรม เป็ นเครื่ องชี้วดั ความเจริ ญ ความเสื่ อมของสังคม เป็ นสิ่ งสาคัญของการพัฒนาที่
มัน่ คง ยัง่ ยืน เป็ นส่ วนหนึ่งทีท่ าให้ เกิดสั งคมคุณภาพ เข้าถึงหลักแห่งความสมดุลย์ มีความพอดี สร้าง
คนให้เป็ นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม มีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ มีจิตสานึกสาธารณะ
พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความสุ ข
2.1.1 จรรยาบรรณวิชาชี พครู
ความหมายและความสาคัญ
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จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และการใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่วา่
ด้วยการกระทาของบุคคล บริ ษทั องค์กร ว่าถูกหรื อผิด สมควรหรื อไม่สมควร เป็ นการศึกษาและ
วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดสิ นใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรื อการศึกษาว่ามี
พฤติกรรมอะไรบ้างที่ ถูก หรื อ ดี สมควรหรื อไม่สมควร
จรรยาบรรณ เป็ นกระบวนความประพฤติที่กลุ่มผูป้ ระกอบการวิชาชีพหรื อสมาคมร่ วมกัน
พิจารณากาหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรื อในสังคมนั้นยึดถือ
จรรยาบรรณ เป็ นประมวลความประพฤติ ที่ผปู ้ ระกอบอาชีพการงาน แต่ละอาชีพกาหนดขึ้น
เพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยงและฐานะของสมาชิก โดยอาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อไม่ก็ได้
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเพื่อผดุงเกียรติและสถานะของ
วิชาชีพนั้นก็ได้ผกู ้ ระทาผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรื อถูก
ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นจริ ยธรรมของกลุ่มชนผูร้ ่ วมอาชีพร่ วมอุดมการณ์ เป็ นหลัก
ประพฤติ หลักจริ ยธรรม มารยาท ที่ทุกคนเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม ควรจะร่ วมกันรักษาไว้เพื่อ
ธารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกว่ากฎระเบียบ ลึกซึ้ งกว่าวินยั สู งค่าเทียบเท่า
อุดมการณ์จรรยาบรรณ เป็ นสายใยของกลุ่มชนที่ร่วมอาชีพ ร่ วมอุดมการณ์ เป็ นระบบเกียรติศกั ดิ์ที่ใช้
ดูแลและปกครองกันเอง เพื่อดารงความเชื่อถือ และเกียรติคุณแห่งอาชีพ ให้เป็ นที่ศรัทธาของ
สาธารณชนความสาคัญของจรรยาบรรณมนุษย์เป็ นสัตว์สังคม ที่ปรารถนาความยอมรับในสังคมนั้น
เพื่อให้สามารถอาศัยอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข จึงต้องมีกฎ กติกามารยาทของการอยูร่ ่ วมกัน
ในชุมชน สังคมที่เจริ ญแล้ว จะมีเอกลักษณ์ที่ชดั เจนทั้งความรู ้ความสามารถและพันธกรณี ที่
มีต่อชุมชนกลุ่มอาชีพ จึงมีความหมายมากกว่าการรวมกลุ่มกันของผูห้ าเลี้ยงชีวติ ในวิถีทางเดียวกัน มี
ความหมายไกลไปถึงการเป็ นสถาบันของมืออาชีพที่ผกู พันอยูก่ บั สังคม เพื่อดารงรักษาเกียรติและ
ความยอมรับ มีการพัฒนาด้วยการยกฐานะและรักษาระดับมาตรฐานอาชีพของพวกตนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความประพฤติ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ของแต่ละคนในกลุ่มอาชีพ
จากข้อความดังกล่าวสรุ ปได้วา่ จรรยาบรรณ เป็ นประมวลความประพฤติ ที่ผปู ้ ระกอบการ
งานแต่ละอาชีพกาหนดขึ้นภายในกรอบของมาตรฐานที่ถูกที่ควร เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรื อในสังคม
ประพฤติ ปฏิบตั ิ ยึดถือ รักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยงและฐานะของสมาชิก
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จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นสิ่ งสาคัญในการที่จะจาแนกว่าเป็ นวิชาชีพหรื อไม่ อาชีพที่เป็ น
วิชาชีพนั้นต้องมีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติของผูอ้ ยูใ่ นวงการ
วิชาชีพซึ่ งเรี ยกว่า จรรยาบรรณ ส่ วนลักษณะวิชาชีพที่สาคัญคือ เป็ นอาชีพที่มีศาสตร์ ช้ นั สู งรองรับ มี
การศึกษาค้นคว้าวิจยั และพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ ดงั กล่าวในระดับอุดมศึกษาทั้งการ
สอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบตั ิจนผูเ้ รี ยนเกิดความชานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์ น้ นั
นอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรื อสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สมาชิกใน
วิชาชีพนั้นดาเนินชีวติ ตามหลักมาตรฐานที่กาหนด
จรรยาบรรณวิชาชี พครู หรื อจรรยาบรรณครู หมายถึง ประมวลพฤติกรรมที่กาหนด
ลักษณะมาตรฐานการกระทาของครู อันจะทาให้วชิ าชีพครู กา้ วหน้าอย่างถาวร โดยที่ครู จะต้อง
ดาเนินการเรี ยนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยน และต่อตนเอง ฯลฯ ในการทา
หน้าที่ของครู ให้สมบูรณ์
จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 (kroobannok.com) กาหนดไว้ 9 ข้อ ดังนี้
1. ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครู ตอ้ งอบรม สั่งสอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่
ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
3. ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งั ทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์
5. ครู ตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็ นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครู ยอ่ มพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนา
ทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
7. ครู ยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8. ครู พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครู พึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ไทย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ น แบบแผนพฤติกรรมตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ได้ประมวลพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิตามที่กาหนดขึ้น
เป็ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ งองค์กรวิชาชีพครู เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ได้แยกเป็ นรายด้าน
ตามหมวด ๓ จรรยาบรรณของวิชาชีพ (ข้อ ๑๓) ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในส่ วนต่างๆดังนี้
ส่ วนที่ 1 จรรยาบรรณต่ อตนเอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวนิ ยั ในตนเอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ประพฤติตน
เหมาะกับสถานภาพ มีการดาเนินชีวติ ตามวัฒนธรรม ประเพณี ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ
อย่างมีคุณภาพ มีการศึกษาหาความรู ้เพื่อการพัฒนาตน พัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
ส่ วนที 2 จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุ จริ ต รับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น แสดงความชื่นชมและ
ศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ อุทิศตน เพื่อความก้าวหน้า
ของวิชาชีพ
ส่ วนที 3 จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีความรัก เมตตา
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
ตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ
ผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริ การด้วยความ
จริ งใจและ เสมอภาค โดยไม่เรี ยกรับหรื อยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ส่ วนที่ 4 จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึง
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ ตัวอย่างพฤตติกรรม เช่น มีความเอื้อาทร ให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ รู ้รักสามัคคี
และร่ วมใจกัน ผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา ยอมรับผลงานและวิธีการที่ดีของผูร้ ่ วมประกอบ
อาชีพ พัฒนาองค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี่ ยนรู ้กบั สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ ร่ วมกิจกรรมและพัฒนา
ผลงานขององค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
ส่ วนที่ 5. จรรยาบรรณต่ อสั งคม ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงยึดมัน่ สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตัวอย่างพฤตติกรรม
เช่นนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็ นปั จจัยในการจัด การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อ
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ส่ วนรวม จัดกิจกรรม ส่ งเสริ มให้ศิษย์เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนการดาเนินงานที่ดี เพื่อปกป้ องสังคมและสิ ทธิของบุคคลในชุมชน เป็ นผูน้ าในการ
วางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.3 คุณลักษณะผู้นา
คุณลักษณะ เป็ นคานาม หมายถึงเครื่ องหมายหรื อสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นลักษณะประจา
ของบุคคล รวมไปถึงสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม เมื่อรวมกับคาว่าผูน้ า จึงหมายถึง สิ่ งที่
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะประจาตัวของผูน้ าที่รวมไปถึงสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระทา
พฤติกรรม และการคิดของผูน้ า คุณลักษณะ (วิชยั ตันศิริ : 2554) โดยทัว่ ไปจะพิจารณาจากสถานะ
ของผูน้ าซึ่ งแบ่งเป็ น
2.1.3.1 ผูน้ าแบบใช้พระเดช ( Legal Leaders) ผูน้ าแบบนี้ยดึ กฎระเบียบแบบแผน
เป็ นที่ต้ งั ขาดความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน
2.1.3.2 ผูน้ าแบบใช้พระคุณ ( Charismatic Leaders) ผูน้ าแบบนี้มีพฤติกรรมไป
ในทางอ่อนโยนละเมียดละไม เห็นอกเห็นใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน มุ่งสร้างมนุษยสัมพันธ์
2.1.3.2 ผูน้ าแบบสัญลักษณ์ ( Symbolic Leaders) ผูน้ าแบบนี้มีลกั ษณะเป็ น
สัญลักษณ์ของผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งที่ควรแก่ การเคารพนับถือ เช่น องค์พระมหากษัตริ ย ์
Getzel และ Guba (Web) ได้แบ่งคุณลักษณะผูน้ าออกเป็ น 3 แบบ คือ
2.1.3.1 แบบยึดสถาบันเป็ นหลัก (Nomothetic Leaders) ถือประโยชน์ของสถาบัน
หรื อหน่วยงานเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน
2.1.3.2 แบบยึดบุคคลเป็ นหลัก ( Idiographic Leaders) คานึงถึงความต้องการของ
บุคคลมากกว่าผลประโยชน์ของสถาบัน
2.1.3.3 แบบประสานประโยชน์ ( Transactional Leaders) พิจารณาทั้งประโยชน์
ของสถาบันและบุคคล
เมื่อพิจารณาลักษณะผูน้ าจากวิธีการใช้อานาจจะแบ่งเป็ น
2.1.3.1 ผูน้ าแบบเผด็จการ หรื อแบบอัตถนิยม ( Autocratic Leaders) จะมีลกั ษณะ
นิยมใช้อานาจหน้าที่อยูต่ ลอดเวลา
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2.1.3.2 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย ( Democratic Leaders) จะมีลกั ษณะส่ งเสริ มให้มี
การปรึ กษาหารื อกับผูร้ ่ วมงานก่อนดาเนินการก่อนเสมอ โดยเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2.1.3.3 ผูน้ าแบบตามสบายหรื อเสรี นิยม ( Laissez-Faire Leaders) จะมีลกั ษณะ
ปล่อยและให้อิสระแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างมากไม่คานึงถึงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบเท่าใดนัก
คุณลักษณะสาคัญของผูน้ าต้องเก่ง 3 อย่าง ดังนี้
2.1.3.1 เก่งคิด ( Conceptual Ability) ได้แก่ มีความคิดริ เริ่ มต้องสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดประโยชน์ พัฒนาองค์การและแก้ปัญหาต่าง ๆ
2.1.3.2 เก่งคน ( Social Ability) ได้แก่ รู ้จกั และรู ้ใจผูบ้ งั คับบัญชา รู ้จกั ตนเอง
เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง อันจะนามาซึ่งการเข้าใจผูอ้ ื่นและยอมรับผูอ้ ื่น
2.1.3.3 เก่งงาน (Task Ability) ได้แก่ รู ้งานของผูบ้ งั คับบัญชา รู ้นโยบายเพื่อปรับ
งานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ รู ้งานของตนเอง ทา
ได้ตามบทบาทหน้าที่เต็มความสามารถ รู ้งานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะได้แนะนาแก้ปัญหาให้ได้ และรู ้
งานของเพื่อน จะได้ประสานได้สอดคล้อง
ลักษณะผูน้ าที่ดี
2.1.3.1 ต้องรอบรู ้งาน ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่นในวงการเดียวกัน
2.1.3.2 ต้องรู ้หลักการพื้นฐานเบื้องต้นของการบริ หารงาน เช่น การวางแผน การ
จัดองค์การ การประสานงาน การควบคุมงาน
2.1.3.3 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เช่น เห็นอกเห็นใจลูกน้อง
เป็ นที่ปรึ กษาได้ในทุกโอกาส อารมณ์ดีอยูเ่ ป็ นนิจ พูดจากสุ ภาพเรี ยบร้อย
2.1.3.4 ต้องมีความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
2.1.3.5 ต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
2.1.3.6 กล้ารับผิดชอบแทนลูกน้องได้
2.1.3.7 ต้องเป็ นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง เช่น ขยันขันแข็ง ประพฤติดี
2.1.3.8 ต้องมีความคิดริ เริ่ ม หาสิ่ งใหม่ ๆ แปลก ๆ มาปรับปรุ งงานอยูเ่ สมอ
คุณลักษณะผูน้ า ๑๔ ประการ (2552)
2.1.3.1ลักษณะท่าทาง การวางตัว ( Bearing) เป็ นการสร้างความประทับใจใน
เรื่ องท่าทาง การวางตัว และความประพฤติให้เป็ นที่นิยมของผูอ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา มีความสุ ภาพนุ่มนวล
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หลีกเลี่ยงการพูดขาด้วยถ้อยคาหยาบคาย หรื อเหยียดหยามผูอ้ ื่น เป็ นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผย ควบคุม
ตนเองได้ท้ งั ในการปฏิบตั ิตน อารมณ์ และการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
2.1.3.2ความกล้าหาญ ( Courage) เป็ นการบังคับจิตใจตนเองให้อยูใ่ นความสงบ
ไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่อ่อนไหว กล้าทา กล้าพูด กล้ายอมรับผิดหรื อคาติเตียน เมื่อมีความ
ผิดพลาด ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ถูกที่ควร
2.1.3.3ความเด็ดขาด ( Decisiveness) เป็ นความสามารถในการตกลงใจโดย
ฉับพลัน และประกาศข้อตกลงใจอย่างเอาจริ ง ชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งต่างๆ รวมทั้ง
ประสบการณ์ของตนเองและบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล มีความมัน่ ใจ ในลักษณะที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และ
ทันเวลา
2.1.3.4ความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Dependability) เป็ นการได้รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ หรื องานที่มอบหมายได้ถูกต้อง ด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว เฉลียวฉลาด
กระทาการอย่างเต็มความสามารถและพิถีพิถนั เป็ นคนตรงต่อเวลา ไม่กล่าวคาแก้ตวั มีความตั้งใจ
และจริ งใจ
2.1.3.5ความอดทน ( Endurance) เป็ นพลังทางร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งวัดได้จากขีด
ความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย ความยากลาบาก ความเคร่ งเครี ยด งาน
หนัก รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบคั้น
2.1.3.6ความกระตือรื อร้น ( Enthusiasm) เป็ นการแสดงออก ซึ่ งความสนใจอย่าง
จริ งจัง และมีความตั้งใจต่อการปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง ทางานด้วยความร่ าเริ งและคิดแต่แง่ดีเสมอ
7.ความริ เริ่ ม ( Initiative) เป็ นผูร้ ู ้จกั ใช้ความคิดในการเสาะแสวงหางานทา และเริ่ มหา
หนทางปฏิบตั ิ ถึงแม้จะไม่มีคาสั่งให้ปฏิบตั ิ รวมไปถึงการแสวงหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ ที่
ดีมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม
2.1.3.8ความซื่อสัตย์สุจริ ต ( Integrity) เป็ นความเที่ยงตรง ยึดมัน่ ในหลักแห่ง
ศีลธรรมอันดี เป็ นคุณสมบัติของการรักความจริ ง รักษาวาจาสัตย์ตลอดเวลา คาพูดทุกคาต้องถูกต้อง
เป็ นจริ งทั้งเรื่ องราชการและส่ วนตัว ยืนหยัดในเรื่ องที่ถูกต้อง
2.1.3.9ความพินิจพิเคราะห์ ( Judgment) เป็ นคุณสมบัติในการคิดใคร่ ครวญ โดย
ใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา เพื่อให้ได้มูลความจริ งและหนทางแก้ไขที่เป็ นไปได้ นามาใช้ในการ
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง

18

2.1.3.10ความยุติธรรม (Justic) การไม่ลาเอียงเข้าข้างใคร มีความเที่ยงตรง ไม่เห็น
แก่พรรคพวก มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา ไม่มีอคติต่อเชื้อชาติ ศาสนา บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคล มีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร
2.1.3.11ความรอบรู้ ( Knowledge) ทั้งความรู ้ในวิชาชีพของตน และความเข้าอก
เข้าใจในตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วควรทราบเหตุการณ์ภายใน และภายนอก
ประเทศด้วย
2.1.3.12ความจงรักภักดี (Loyalty) เป็ นคุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมัน่ และ
ยึดมัน่ ต่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ หน่วยงาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ผบู ้ งั คับบัญชาของตนต่อหน้าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย
2.1.3.13ความรู้จกั กาลเทศะ ( Tact) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิตนกับบุคคล
อื่นโดยไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อให้เกิดศัตรู หรื อเป็ นปฎิปักษ์ต่อกัน กาลเทศะ ยังรวมถึง
ความสามารถที่จะพูด หรื อทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ ด้วยความสุ ภาพ
อ่อนโยน
2.1.3.14ความไม่เห็นแก่ตวั (Settlessness) เป็ นการไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุ ข
ความสะดวกสบาย ความเจริ ญก้าวหน้าให้กบั ตนเอง โดยไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อนหรื อเสี ย
ผลประโยชน์ รวมไปถึงการร่ วมเป็ นร่ วมตายกับเพื่อนร่ วมงาน การแบ่งปั นสิ่ งของเครื่ องใช้ให้กบั ผู ้
ขาดแคลน ยกย่องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเมื่อปฏิบตั ิงานดีเด่น หรื อให้ความช่วยเหลือตามสมควร
คุณลักษณะของผูน้ า
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล มีลกั ษณะดังนี้
2.1.3.1เป็ นบุคคลที่ทาให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสาเร็ จ
2.1.3.2เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.1.3.3การจูงใจผูอ้ ื่นให้ปฎิบตั ิตาม การติดต่อสื่ อสาร และมีอิทธิ พลเหนือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามอานาจหน้าที่ของการบริ หารที่ดารงตาแหน่งอยู่
2.1.3.4ผูน้ ามีส่วนทาให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและของพนักงาน ซึ่ งรวมถึง
ผูน้ าที่สามารถใช้อานาจ อิทธิ พลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนากลุ่มประกอบกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งด้วย
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2.1.3.5 ผูน้ ายังเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อกลุ่ม และสามารถนากลุ่มให้ปฎิบตั ิงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
คุณลักษณะของผูน้ าที่พึงประสงค์ (Desirable characteristics of a leader) มีดงั นี้
2.1.3.1 ความรู้ (Knowledge) การเป็ นผูน้ านั้น ความรู ้เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สุด ความรู ้
ในที่น้ ีมิได้หมายถึงเฉพาะความรู ้ เกี่ยว กับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่ หาความรู ้เพิ่มเติม
ในด้านอื่นๆ ด้วย การจะเป็ นผูน้ าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็ นผูร้ อบรู ้ ยิง่ รอบรู ้มากเพียงใด ฐานะแห่ง
ความเป็ นผุน้ าก็จะยิง่ มัน่ คงมากขึ้นเพียงนั้น
2.1.3.2 ความริ เริ่ ม (Initiative) ความริ เริ่ ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบตั ิสิ่งหนึ่งสิ่ ง
ใดในขอบเขตอานาจหน้าที่ได้ดว้ ย ตนเอง โดยไม่ตอ้ งคอยคาสัง่ หรื อความสามารถแสดงความคิดเห็น
ที่จะแก้ไขสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้ดีข้ ึน หรื อเจริ ญขึ้นได้ดว้ ยตนเอง ความ ริ เริ่ มจะเจริ ญงอกงามได้ หัวหน้า
งานจะต้องมีความกระตือรื อร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ตอ้ งการ
ความสาเร็ จอยูเ่ บื้องหน้า
2.1.3.3 มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผูน้ าที่ดี
จะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความยากลาบาก หรื อความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกายวาจา และใจผูน้ าที่มี
ความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้นอกจากความกล้าหาญแล้ว
ความเด็ดขาดก็เป็ นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทาให้เกิดมีข้ ึนในตัวของผูน้ าเองต้องอยูใ่ นลักษณะของ
การ “กล้าได้กล้าเสี ย” ด้วย
2.1.3.4 การมีมนุษยสัมพันธ์ ( Human relations) ผูน้ าที่ดีจะต้องรู้จกั ประสาน
ความคิด ประสานประโยชน์สามารถทางานร่ วมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผูน้ าที่มี
มนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็ นปั ญหาเล็กได้
2.1.3.5 มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต ( Fairness and Honesty) ผูน้ าที่ดีจะต้อง
อาศัยหลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและผูอ้ ื่น เป็ นเครื่ องมือ
ในการวินิจฉัยสั่งการ หรื อปฏิบตั ิงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลาเอียง ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก
2.1.3.6 มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็ นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงาน
ให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางได้ อย่างแท้จริ ง
2.1.3.7 มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ( Alertness ) ความ ตื่นตัว หมายถึง ความ
ระมัดระวัง ความสุ ขมุ รอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยดื ยาขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวใน
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การปฏิบตั ิงานทันต่อเหตุการณ์ ความ ตื่นตัวเป็ นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็ น
พลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู ้จกั ใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่ งต่างๆ
หรื อเหตุต่างๆได้อย่างถูกต้อง รู ้จกั ควบคุมตัวเองนัน่ เอง (Self control)
2.1.3.8 มีความภักดี (Loyalty) การ เป็ นผูน้ าหรื อหัวหน้าที่ดีน้ นั จาเป็ นต้องมีความ
จงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่ วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีน้ ี จะช่วยให้หวั หน้าได้รับความไว้วางใจ
และปกป้ องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็ นอย่างดี
2.1.3.9 มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ( Modesty) ผูน้ าที่ดีจะต้องๆไม่หยิง่ ยโส ไม่
จองหอง ไม่วางอานาจ และไม่ภูมิใจในสิ่ งที่ไร้เหตุผลความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยูใ่ นหัวหน้างานคนใด
แล้ว ก็จะทาให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่ วมมือเสมอ
2.1.3 ผู้นาทางจริยธรรม
ความหมายของผู้นา
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของผูน้ าไว้หลายทัศนะ จึงขอกล่าวถึงความหมาย
ของผูน้ าและภาวะผูน้ า ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาคัญในการศึกษาโดยสังเขปดังต่อไปนี้
แทนเนนบอม และ คณะ (Tennenbaum and Others, 1961 อ้างถึงใน ศิรินอ้ ย นิภานันท์ ,
2534: 8) กล่าวไว้วา่ “ผูน้ า คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง...ที่มีอานาจ มีอิทธิพล หรื อมีความสามารถในการ
จูงใจคนให้ปฏิบตั ิตามความคิดเห็น ความต้องการ หรื อคาสั่งของเขาได้...”
ฮัลปิ น (Halphin, 1966: 58) ได้กล่าวถึงความหมายของ”ผูน้ าไว้ 5 ประการได้แก่
1) เป็ นบุคคลทีมีบทบาทหรื ออิทธิ พลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าคนอื่น
2) เป็ นบุคคลที่มีบทบาทเหนือคนอื่น
3) เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการอานวยการให้หน่วยงานดาเนินไปสู่ เป้ าหมายที่
ต้องการ
4) เป็ นบุคคลที่ได้รับเลือกจากคนอื่นให้เป็ นหัวหน้า
5) บุคคลที่ดารงตาแหน่งผูน้ าหรื อหัวหน้าในหน่วยงาน
บาร์นาร์ด (Barnard, 1998: 122 ) ได้ให้ความหมายว่า ผูน้ าคือ ผูท้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพเหนือกว่า
ระดับธรรมดาในการใช้วถิ ีทางสังคมเพื่อกระตุน้ ให้คนอื่นร่ วมรับผิดชอบในการทางานให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ
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สต็อกดิลล์ (Stogdill,1974 อ้างถึงใน สัญญา ศิวโิ รจน์ ,2541: 18) ให้ความหมายของ ผูน้ า
ว่า”ผูน้ าจะเป็ นบุคคลที่ผกู พันกลุ่มเข้าด้วยกัน และกระตุน้ ให้กลุ่มผูร้ ่ วมงานแสดงความสามารถสู งสุ ด
เพื่อสร้างผลงานให้เต็มที่”
อาไพ อินทรประเสริ ฐ (2542: 2) กล่าวถึงผูน้ าไว้วา่ ผูน้ า คือ ผูท้ ี่มีอานาจหรื ออิทธิ พล เหนือ
การกระทาของผูอ้ ื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการจูงใจ การตัดสิ นใจ การประสานสัมพันธ์
การติดต่อสื่ อสาร เป็ นต้น เพื่อให้งานประสบความสาเร็ จบนพื้นฐานของความศรัทธายอมรับโดย
ผูน้ าอาจได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการหรื อไม่ก็ได้
จากความหมายดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ผูน้ า หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความสามารถในการ
นาพา การดาเนินกิจการ การแก้ไขปรับปรุ ง และการรักษาขวัญกาลังใจของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มบรรลุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการให้มากที่สุด
ความเป็ นผู้นา เป็ นคุณลักษณะที่มีคุณค่า เป็ นปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความเชื่อถือ เชื่อมัน่ เชื่อฟัง และให้ความร่ วมมืออย่างจริ งใจ อันจะทาให้การ
ปฏิบตั ิภารกิจต่างๆสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี คุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าจึงเป็ นพื้นฐานสาคัญของ
ผูน้ าหน่วยงาน ที่ก่อให้เกิดผลสะท้อนเชิงบวกต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จึงเป็ นการสมควรที่ผนู ้ า
หน่วยงานทุกคนควรตรวจสอบตนเองว่ามีคุณลักษณะความเป็ นผูน้ ามากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ดารง
ไว้ซ่ ึ งลักษณะที่มีอยูแ่ ล้ว ในขณะเดียวกันก็พยายามเสริ มสร้างสิ่ งที่ยงั ขาด เพื่อความเป็ นผูน้ าที่สมบูรณ์
ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2536 : 124) กล่าวว่า ลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง จะต้องมีความเฉลียว
ฉลาด มีความยุติธรรม มีความเข้าใจ มีความรอบรู ้ทวั่ ไป และมีความรู ้เฉพาะอย่าง รวมทั้งมีการรับรู ้ได้
อย่างถูกต้อง เป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ เป็ นผูม้ อบหมายงานที่ดี
ผู้นากับผู้บริหาร มีท้ งั ความเหมือน ความต่าง และความสัมพันธ์กนั ดังนี้
ความต่ าง การบริ หาร เป็ น ศาสตร์ ส่ วนภาวะผูน้ า เป็ น ศิลป์ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่จดั สรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ลงตัว อันจะนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ส่ วนผูน้ า เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถโน้มน้าว จูงใจ บุคคล หรื อกลุ่มคนให้กระทาในสิ่ งที่แตกต่างจากปกติหรื อสิ่ งที่
ยากลาบากเพื่อสิ่ งที่ดีข้ ึน ผูบ้ ริ หารเป็ นตาแหน่งที่กาหนดขึ้นในองค์การ มีอานาจโดยตาแหน่งและ
ได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง โดยมุ่งเน้นที่การควบคุม การตัดสิ นใจ ให้สาเร็ จตามที่
ได้รับหน้าที่มาเท่านั้น ส่ วนผูน้ าจะไม่ได้รับมอบอานาจทางสายงานแต่บทบาทที่กว้างกว่าบทบาท
ผูบ้ ริ หารโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการ
ใช้อานาจกับบุคคลอื่น
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ความเหมือน เป้ าหมายของทั้งผูน้ าและผูบ้ ริ หารตรงกัน คือการนาพาองค์กรให้ดารงอยูไ่ ด้
ความสั มพันธ์ กนั สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์ (2551) กล่าวว่า “ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีลกั ษณะของ
ผูน้ า (Leadership) ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารในระดับใดก็ตาม ดังนั้นภาวะผูน้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการ
บริ หารหรื อต่อตัวผูบ้ ริ หาร เพราะภาวะผูน้ าจะเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นความสาเร็ จของหน่วยงาน งานจะ
ดาเนินไปด้วยดีและบรรลุวตั ถุประสงค์ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ทักษะและศิลปะในการบริ หารงานของผูน้ า “
ภาวะผู้นากับการเป็ นผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารที่ประสพความสาเร็ จได้ตอ้ งประกอบด้วยความรู้ในการบริ หาร และมีภาวะผูน้ า
(Leaderships) ผูท้ ี่จะก้าวขึ้นมาเป็ นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องศึกษาวิชาการบริ หารให้เข้าใจ เพื่อจัด
กระบวนการให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ส่ วนความเป็ นผูน้ า เรี ยนรู ้ได้จากตัวอย่างความเป็ นผูน้ า
ของบุคคลสาคัญที่ประสพความสาเร็ จในอดีต อย่างน้อยต้องมีจิตสานึกในเป้ าหมายและใฝ่ หา
ความสาเร็ จ ( Sense of purpose & direction) ผูน้ าเมื่ออาสาตนเข้ามานาผูอ้ ื่น ย่อมต้องอยากเห็น
ความสาเร็ จทุกๆเรื่ องภายใต้การบริ หารของตน
พนัส หันนาคินทร์ (2542 : 63-66) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นกาลังสาคัญที่จะทาให้โรงเรี ยนนั้น
เจริ ญขึ้นหรื อเสื่ อมลง บุคคลที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณสมบัติส่วนตัวและ
คุณสมบัติทางวิชาการ
คุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ มีสุขภาพดี มีความเฉลียวฉลาด
มีอารมณ์มนั่ คง มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมสู ง มีความสามารถในการแสดงออก ซึ่ งความคิดและมีคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น
ความไม่เห็นแก่ตวั ความไม่รู้จกั เกรงใจผูอ้ ื่น ฯลฯ และผูบ้ ริ หารควรจะมีทศบารมีหรื อการสร้างบารมี
10 ประการคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา
คุณสมบัติทางด้ านวิชาการ ได้แก่ มีความรอบรู ้ทางวิชาการ และวิชาชีพ มีประสบการณ์
และวุฒิการศึกษา
เบนท์ และแมคคานน์ (Bent and Mckann, 1960 อ้างถึงใน อัจฉรี ขจรไชยกูล 2545: 23)
กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูน้ าของบุคคลในวิชาชีพ ควรมีบทบาทผูน้ าในพฤติกรรมต่อไปนี้
1) สร้างบรรยากาศการทางานเป็ นไปด้วยความสามัคคี
2) ยกย่องในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของบุคคล
3) ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ ม การวิจารณ์ทางสร้างสรรค์ และการอภิปรายเพื่อนาไปสู่ ผลดี
4) เปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในการเป็ นผูน้ าและระลึกถึงศักยภาพของ
การเป็ นผูน้ าที่แฝงอยูใ่ นสมาชิกของแต่ละคน
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5) สั่งการเมื่อเกิดเหตุการณ์ผดิ ปกติ
6) ทางานโดยอาศัยอานาจหน้าที่จากสถานการณ์มากกว่าที่จะใช้อานาจหน้าที่จากตาแหน่ง
แคมพ์เบลล์ และเกรก (Campbell and Gregg 1971,อ้างถึงใน สมชัย มณี รัตน์ 2532: 15) ได้
สรุ ปเกี่ยวกับลักษณะของผูบ้ ริ หารการศึกษาไว้ดงั นี้
1) ผูบ้ ริ หารต้องใช้ความฉลาด ไหวพริ บมาแก้ปัญหาต่างๆที่สาคัญในการบริ หาร
2) ผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลจานวนมากหรื อให้บุคคลหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการทางาน
3) ผูบ้ ริ หารต้องเคารพความเป็ นคนแต่ละบุคคล และต้องให้ความยอมรับนับถือ
ความสามารถของบุคคลอื่น
4) ผูบ้ ริ หารต้องยึดเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็ นหลัก การบริ หาร
การศึกษาจะไม่มีความหมาย ถ้าขาดเป้ าหมายดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว ผูบ้ ริ หารจะต้องถือว่าเป้ าหมาย
หรื อจุดประสงค์ของการศึกษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคม ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารจะต้องปรับปรุ งการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
5) ผูบ้ ริ หารจะต้องถือว่าตนเองเป็ นเพียงผูท้ าหน้าที่ประสานประโยชน์ ซึ่ งเข้ามาให้บริ การ
แก่บุคคลอื่นทุกๆคนและช่วยให้เขาดาเนินงานต่าง ๆ ในการให้การศึกษาได้ผลและมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากที่สุด
6) ผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคลทั้งหลายเข้าพบ และทาความเข้าใจได้ทุกเมื่อ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลในทุกคนในวงการศึกษา และในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่
7) ผูบ้ ริ หารต้องถือว่าตนเองเป็ นผูน้ า มิใช่เจ้านายผูท้ รงอานาจ
8) ผูบ้ ริ หารต้องถือว่าตนเองคือนักการศึกษา เป็ นเพียงหน่อซึ่ งแตกออกจากผูย้ ดึ มัน่ ใน
ปรัชญาการศึกษาจะต้องปฏิบตั ิและวางตนอย่างนักการศึกษา
9) ผูบ้ ริ หารจะต้องเสี ยสละทุกอย่าง เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้สังคมดีข้ ึนทุกๆ
ทาง
10) ผูบ้ ริ หารจะต้องประสานงานและประสานน้ าใจระหว่างชาวบ้านและสถานศึกษาในการ
ดาเนินการศึกษา
11) ผูบ้ ริ หารจะต้องประเมินผลงานของตัวเองอยูเ่ สมอ การประเมินจะต้องประเมินทั้ง
วิธีการทางานและผลการปฏิบตั ิงานไปพร้อมๆกัน
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12) ผูบ้ ริ หารจะต้องเคารพในวิชาชีพของการบริ หาร และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ไม่
ทาความเสื่ อมเสี ยแก่วชิ าชีพของตน
13) ผูบ้ ริ หารจะต้องขวนขวายหาความรู ้ใส่ ตนอยูเ่ สมอ และแสวงหาความชานาญในทุก
วิถีทาง เพื่อให้การบริ หารงานของตนทันสมัย
นอกจากนี้ ผูน้ าต้องสามารถชักจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชากล้าแสดงออกกล้าเสี่ ยงอย่างมี
เหตุผล ไม่กลัวในผลที่จะเกิดขึ้น เพราะหากกลัวหรื อคิดแต่เพียงว่าจะเกิดผลเสี ย จะไม่กล้าทาการใด
ผลงานก็ไม่เกิดขึ้นได้ ผูน้ าต้องพยายามเสริ มสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์การมีความคิดริ เริ่ มสิ่ ง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็ นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ข้ ึนในองค์กร
นอกจากทักษะเบื้องต้นแล้ว ผูน้ าที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ เพื่อเป็ นการ
เสริ มสร้างทักษะและภาวะผูน้ า
1) การให้อานาจ (Empowerment) ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามหรื อสมาชิกในกลุ่มร่ วมแสดง
ความคิด มีส่วนร่ วมในการควบคุมการทางานต่าง ๆ อาจทาได้โดยให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมตัดสิ นใจ
หาแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ การให้อานาจเช่นนี้เป็ น
การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในเรื่ องของความต้องการประสบความสาเร็ จใน
ชีวติ ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมหรื อของกลุ่ม และความภูมิใจในตนเอง และที่สาคัญี่สุด
เป็ นการเสริ มสร้างให้ทุกคนได้ใช้ความคิด
ข้อควรระวังสาหรับผูน้ าและสมาชิกในกลุ่ม ในการให้อานาจดังกล่าว ทุกคนต้องเปิ ดใจยอมรับใน
ความคิดเห็นของสมาชิกด้วย มิฉะนั้นอาจเกิดข้อขัดแย้งได้
2) การหยัง่ รู ้ ( Intuition) เป็ นความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ ได้ในทันใด หรื อใน
ระยะเวลาอันสั้น สามารถให้ เหตุผลได้โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาพินิจพิเคราะห์ สามารถปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในใจของ
สมาชิกในกลุ่ม ผูน้ าที่มีความสามารถในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
โดยผิดพลาดหรื อมีความเสี่ ยงน้อยที่สุด เป็ นคุณสมบัติประการหนึ่งที่สาคัญของผูน้ าที่ดี
3) ความเข้าใจในตัวบุคคล (Self-Understanding) ความสามารถที่จะตระหนักถึงศักยภาพ
ของสมาชิกในกลุ่ม จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละบุคคล และสามารถนาจุดเด่นของบุคคลในกลุ่มมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และลดจุดด้อยลงด้วยในขณะเดียวกัน วิธีการที่จะสามารถเข้าใจสมาชิกในกลุ่มและให้
สมาชิกในกลุ่มได้รับรู ้ตนเองด้วย ก็คือการใช้ระบบข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) การประเมินผล การ
มอบหมายงานที่ทา้ ทายเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพ และคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
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4) (วิสัยทัศน์ ) Vision ความสามารถที่จะสร้างภาพหรื อจิตนาการในสิ่ งที่แตกต่างและเป็ น
เลิศกว่า และที่สาคัญต้องสามารถทาความนึกคิดข้างต้นให้เกิดเป็ นรู ปธรรมขึ้นมาด้วย
5) การประสานประโยชน์ (Value Congruence) ความสามารถที่จะเข้าถึงทั้งหลักการของ
องค์การ และเห็นคุณค่าของพนักงาน และนาทั้งสองอย่างมาประมวลรวมกัน คือ เป็ นตัวกลางระหว่าง
องค์การหรื อผูบ้ ริ หารกับพนักงานโดยเชื่อมโยงความต้องการของทั้งสองฝ่ ายให้บรรจบการประสาน
เป็ นหนึ่งเดียวกันได้
ความหมายของภาวะผู้นา
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายด้วยกัน ดังต่อไปนี้
เดวิส (Davis,1985 อ้างถึงใน อัญธิกา ปุนริ บูรณ์ ,2542: 9) กล่าวว่า “ภาวะผูน้ า” เป็ นปัจจัย
สาคัญในการรวมกลุ่มคนและ จูงใจคนไปยังเป้ าหมายประการใดประการหนึ่ง ภาวะผูน้ าทาให้
ศักยภาพ(Potential) เป็ นจริ งขึ้นมาเพราะว่าภาวะผูน้ าเป็ นภาวะแห่งการปฏิบตั ิการที่ทาให้ ศักยภาพ
ในตัวคนบังเกิดความสาเร็ จ ภาวะผูน้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญของการเป็ นผูน้ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบตั ิงานและความก้าวหน้าแก่ผรู ้ ่ วมปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างองค์การหรื อหน่วยงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เฮอร์ซี่ และบลังชาร์ด (Hersey and Blanchard,1977:84) ให้คานิยามของ “ภาวะผูน้ า” คือ
กระบวนการใช้อิทธิ พลกิจกรรมของบุคคลหรื อกลุ่ม เพื่อความสาเร็ จของเป้ าหมายใน สถานการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ภาวะผูน้ าอาจเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
P
= f (L,F,S) ซึ่ งเป็ นกระบวนการแห่งความสาเร็ จ
P
= ความสาเร็ จของการเป็ นผูน้ า
L
= พฤติกรรมของผูน้ า
F
= พฤติกรรมของผูต้ าม
S
= สถานการณ์แวดล้อม
f
= เป็ นฟังก์ชนั ของกระบวนการแห่งความสาเร็ จ
มิลตัน (Milton,1981 อ้างถึงใน ศิรินอ้ ย นิภานันท์ , 2534:9)มีความเห็นว่า “ภาวะผูน้ า” คือ
การที่ผนู ้ าใช้อิทธิ พลในความสัมพันธ์ที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลแต่ละ
คนหรื อกลุ่ม ใช้ความพยายามทากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายตามสถานการณ์ที่กาหนด
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ชวาร์ท (Schwartz, 1980 อ้างถึงใน กวี วงศ์พุฒ , 2542: 14) ให้ความหมายของ “ภาวะผูน้ า”
ว่าหมายถึง ศิลปะของการบอกชี้แนะผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงานตาม หน้าที่ดว้ ย
ความเต็มใจ และกระตือรื อร้น
สต็อกดิลล์ (Stogdill, 1974 : 21) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ภาวะผูน้ า” ไว้วา่ หมายถึง
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเริ่ มต้นและอานวยประโยชน์ให้เกิดผลตามที่คาดหวัง และปฏิสัมพันธ์ที่มี
ต่อกัน
กิลเมอร์ (Gilmer, 1971 อ้างถึงใน เลิศ ไชยณรงค์ , 2546: 20) กล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ าเป็ น
ศิลปะของการสร้างศรัทธาให้เกิดกับผูอ้ ื่น และการนาเขาเหล่านั้นปฏิบตั ิภารกิจให้ลุล่วงไปได้
นอกจากนี้ รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2554: 11-12) ได้สรุ ปความหมายของภาวะผูน้ าไว้ดงั นี้
1) เป็ นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ื่นในด้านการกระทาตามที่ผนู้ าต้องการ และ
สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้กระทากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การได้
2) เป็ นกระบวนการความเป็ นผูน้ าจากการใช้อิทธิ พลที่ควบคุมและประสานงานกิจกรรม
ของสมาชิกกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมาย
3) เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ทางอานาจอย่างหนึ่งของผูน้ าจนได้รับการยอมรับนับถือใน
พฤติกรรมของเขาจากสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) อิทธิ พลในตัวของผูน้ าที่นามาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์โดยการชี้แนะผ่านกระบวนการ
สื่ อสารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (Specified goal)
5) การกระทาร่ วมกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลคนหนึ่งทาหน้าที่ให้การชี้นาการกระทา
ดังกล่าวทาให้บุคคลอื่น ๆ เชื่อมัน่ ในผลงานของเขา ซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้จากลักษณะการแสดงออกใน
การชี้แนะตามที่เขาได้แนะนาไว้
6) ความคิดริ เริ่ มและการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบตั ิการร่ วมกัน
7) การที่บุคคลที่มีอิทธิ พลมากและทาให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการบริ หารงานประจาใน
องค์การ
8) เป็ นกระบวนการในการใช้อิทธิ พลที่มีต่อการดาเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การและมีการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ตลอดจนใช้
อิทธิ พลให้กลุ่มธารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของตน
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ความจาเป็ นที่ ผ้ บู ริหาร ผู้นา ต้ องมีภาวะเชิงจริยธรรม (http://neungsangtine.exteen.com,
2013) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมทางการศึกษา เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนกว่าทางการเมือง และทาง
ธุ รกิจ เพราะในองค์กรทางการศึกษาไม่ใช่ที่แสวงหาอานาจ ไม่ใช่ที่ประกอบการค้าธุ รกิจ ไม่วา่ ผูน้ า
หรื อผูบ้ ริ หาร จะอยูใ่ นองค์กรทางการศึกษาระดับใดก็ตาม มักจะมีผลกระทบในทางลบ มากกว่า
ผลกระทบในทางบวก เนื่องจากการศึกษาเป็ นการให้ความรู ้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม ปลูกฝังความเป็ นประชาธิ ปไตยให้กบั ประชาชน ให้เกิดสติปัญญา มีความคิด และการ
ประพฤติปฏิบตั ิในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็ นประชากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต ดังนั้น ผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หาร พึงมีคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมอย่างเด่นชัด จึงจะเป็ นที่ยอมรับ และเกิดศรัทธา ต่อ
เพื่อนร่ วมงาน ต่อสังคม ต่อประชาชน ต่อผูป้ กครองนักเรี ยนในชุมชน
กมลทิพย์ ทองกาแหง และปองสิ น วิเศษศิริ (2553) กล่าวถึง องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อตนเอง มี 21 ตัวชี้วดั ได้แก่ 1) มีลกั ษณะท่าทางการแสดงออกที่
สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีกิริยาวาจาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 2) แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย นิยมไทย
เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ 3) ศรัทธาในการทาความดี ความถูกต้อง มุ่งมัน่ ทางานเพื่อให้ผลงาน
ออกมาดี 4) สานึกในบุญคุณและกตัญญูต่อผูอ้ ื่นและแสดงออกเป็ นที่ปรากฏต่อสาธารณะ 5) เคารพ
กฎกติกา คุณค่าของสังคม คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพอเพียง และมีความเป็ นประชาธิ ปไตย 6) มี
จิตสาธารณะ 7) มีความมัน่ ใจในตัวเองที่ยดึ หลักการคุณธรรมและจริ ยธรรม 8) ใฝ่ ศึกษาหาความรู้
ด้านธรรมะเพื่อเพิ่มสติปัญญา และสามารถบูรณาการความรู ้ได้ ประยุกต์ใช้ได้
9) กล้าคิดกล้า
ตัดสิ นใจบนหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 10) รู้จกั การใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา 11) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็ นอย่างดี 12) เป็ นผู้ มีความ ประพฤติดี ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่ งครัด เป็ น
แบบอย่างที่ดี แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้วยกัน 13) รู้จกั การให้ การเสี ยสละ นอกจากเสี ยสละทรัพย์
สิ่ งของแล้วยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่ผอู ้ ื่น 14) มีความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งใน
การปกครอง และในทางศาสนา 15) มีความซื่ อตรงในฐานะผูบ้ ริ หาร ดารงอยูใ่ นสัตย์สุจริ ต 16) มี
อัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกัน
และต่ากว่า 17) มีความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน 18) ไม่แสดงอาการ
โกรธให้ปรากฏ สามารถระงับได้ 19)ไม่เบียดเบียนคนอื่นและตนเอง 20) ความอดทน อดกลั้น และ
21) ธารงรักษาไว้ซ่ ึงความยุติธรรม
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2. ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงานมี 17 ตัวชี้วดั ได้แก่ 1) มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา
กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา 2) ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลอื่น 3) สื่ อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา 4) มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 5) มีปฏิสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถประสานงานกับชุมชนหรื อกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อโรงเรี ยน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 6) รู้ในความสามารถของบุคคล มอบงานที่เหมาะสม มีความสามารถในการ
บริ หารงานบุคคล โดยภักดีต่อโรงเรี ยน สร้างความสามัคคี ความเป็ นธรรม 7) ใช้ระบบคุณธรรม
จริ ยธรรมในการบริ หารคน 8) มีความสามารถในการประสานงาน ประสานประโยชน์ ประสานน้ าใจ
กับหน่วยงาน หรื อบุคคลต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี 9) กระตุน้ และปลุกเร้าผูร้ ่ วมงานให้ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
10) ให้โอกาสแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในการพิสูจน์ความสามารถของตนเองเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
งาน 11) พัฒนาและเผยแพร่ หลักการ / หลักธรรมคาสั่งสอน กฎเกณฑ์ทางจริ ยธรรมที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมของชุมชน 12) ยกย่องให้รางวัลผูม้ ีพฤติกรรมทางจริ ยธรรม คุณธรรม 13) ส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมการบริ การของสถานศึกษาที่สนับสนุนด้านจริ ยธรรม คุณธรรม 14) ส่ งเสริ มความเสมอภาค
ของบุคคล โดยทุกคนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการเข้ารับบริ การและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่โรงเรี ยนจัดให้ 15) ส่ งเสริ มให้บุคลากรยึดหลักของความร่ วมมือ มากกว่าการ
แข่งขันและยึดหลักสามัคคีปรองดอง 16) วางตัวเหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย และ17) เห็น
ความสาคัญ และการพัฒนาส่ งเสริ มครู และบุคลากรให้กา้ วหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องทัว่ ถึง
3. ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อวิชาชีพมี 25 ตัวชี้วดั ได้แก่
1) มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อัน
ประกอบด้วยความมุ่งมัน่ ทะเยอทะยาน ความภูมิใจ ตั้งใจและพอใจ 2) เป็ นผูน้ าทางการศึกษา มีภูมิรู้
ทางด้านการศึกษา หลักสู ตร การสอน เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับสภาวะ
แวดล้อมในสังคม สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการศึกษาของชาติได้อย่างชัดเจน
3) ใฝ่
เรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 4) มีความรู้ทางด้านการบริ หาร หลักการ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เทคนิคการบริ หาร การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ 5) มีความสามารถด้านการบริ หารสถานการณ์ มีความรู ้เท่าทันใน
สถานการณ์ สามารถปรับตัวได้ฉบั ไวและต่อเนื่องกับสถานการณ์รอบด้าน 6) มีความรู้ความสามารถ
ด้านการวางแผนและการใช้แผนกับเครื่ องมือการบริ หาร 7) มีความรู ้ดา้ นจิตวิทยาที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การบริ หารจัดการองค์กร 8) รู ้หลักการที่จะทาให้เกิดผล เพื่อบรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยน 9) มีการ
วางแผนงานที่ดี วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ และดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ 10) นิเทศ
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระบบ 11) ยกย่องและตอบแทนผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
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12) เอาใจใส่ ต่อภาระงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ 13) มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 14) มุง่ มัน่
ในการทางานเป็ นทีม 15) มีความยืดหยุน่ 16) ขจัดความตึงเครี ยดด้วยวิธีที่เหมาะสม
17) มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มมากกว่าผลสัมฤทธิ์ ของตนเอง 18) มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกลและชัดเจน สามารถ
พัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับปรัชญา การจัดการศึกษาที่ดี และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยัง
บุคคลอื่นเพื่อนาพาองค์กรไปสู่ ความก้าวหน้า 19) มีความคิดสร้างสรรค์ คิดหาวิธีการทางานแบบ
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ริ เริ่ มโครงการใหม่ ๆ และทาให้สาเร็ จ เป็ นที่ยอมรับของ
บุคคลทัว่ ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นวิธีการที่เกิดการยอมรับว่าเป็ นแนวคิดที่ดี สามารถนา
องค์กรได้ 20) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และการตัดสิ นใจด้วยความสุ ขมุ รอบคอบ มี
เหตุผลในการตัดสิ นใจโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ข้อมูลทางสถิติ งานวิจยั มาประกอบในการตัดสิ นใจ 21)
นาระบบการจัดการความรู ้มาใช้ในโรงเรี ยนเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 22) มุ่งมัน่ การบริ หารงาน
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และความสาเร็ จบนพื้นฐานของความ
ถูกต้องเพื่อสังคมและประเทศชาติ 23) สร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการทางานอย่างสร้างสรรค์
24) ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ หมัน่ พัฒนางาน อย่างสม่าเสมอ และ 25) มีความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพจนมีความชานาญ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีผลงานเป็ นที่พึงประสงค์ เป็ น ที่ยอมรับของผู้
ที่ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
ผูร้ ู้หลายท่านเชื่อว่า ไม่มีสูตรสาเร็ จใดที่ผนู ้ าสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาทางเลือกทางจริ ยธรรม
แต่มีแนวทางดาเนินการกว้าง ๆ ดังนี้ (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2554 : 89 )
1. ตัวผูน้ าเองจะต้องมีมาตรฐานด้านจริ ยธรรม ( ethical standards) และต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เช่นแสดงออกทาง
พฤติกรรมของผูท้ ี่เมตตาเอื้ออาทรต่อศิษย์ เพื่อนครู และคนทัว่ ไป การแสดงออกในความเป็ นผูร้ ักความ
เป็ นธรรมและความยุติธรรม การมีพฤติกรรมของผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ท้ งั ต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น การให้
การเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของคนอื่น เป็ นต้น
2. เมื่อจาเป็ นต้องหาทางออกต่อปั ญหาเชิงจริ ยธรรม มีหลักที่ผนู ้ าควรพิจารณา
ดังนี้ (1) ดูผลที่เกิดขึ้นตามมาถ้าตัดสิ นใจเลือกวิธีน้ นั และให้พยายามวิเคราะห์วา่ ใครบ้างที่จะถูก
ผลกระทบและผลที่เกิดกับคนเหล่านี้เป็ นอย่างไร ( 2) ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกโดยอิงหลักเกณฑ์ทาง
ศีลธรรม (moral rules) เช่นเชื่อว่าถ้าทาเช่นนั้นแล้วโลกของเราจะน่าอยูย่ งิ่ ขึ้นเพราะทุกคนอยูใ่ นหลัก
ศีลธรรม (3)พยายามยึดแนวทางเอื้ออาทร ( caring) เอาใจเขามาใส่ ใจเราเช่นพยายามคิดว่า ถ้าคนที่อยู่
ในเหตุการณ์น้ นั เป็ นตัวเรา เราอยากให้คนอื่นปฏิบตั ิกบั เราอย่างไร เป็ นต้น
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3. ปั ญหาทางจริ ยธรรม น่าจะมีตวั เลือกที่เป็ นทางออกได้มากกว่าสองทาง
(dilemmas) คือ ไม่ถูกก็ตอ้ งผิด แต่ควรมีทางเลือกที่สาม ( trilemmas) ซึ่ งเป็ นทางออกที่ดีกว่า เช่น
แทนที่โรงเรี ยนจะกาหนดให้นกั เรี ยนทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ก็ควรมีกิจกรรม
ทางเลือกที่สอดคล้องการนับถือศาสนาอื่นของนักเรี ยนบางคนด้วย เช่นกัน
4. ท้ายสุ ด ผูน้ าเอง ต้องทาตัวเหมือนปรอทรับรู้และตระหนักถึงปัญหาทาง
จริ ยธรรมที่เกิดได้ดีโดยเฉพาะในชุมชน ซึ่ งตนมีบทบาทเป็ นผูน้ า
2.1.4 สถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และ เครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น
สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นของภาครัฐหรื อภาคเอกชน เช่น โรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อ หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ
สถานศึกษาเอกชน หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ภาคเอกชน
อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ( Office of the Private
Education Commission) ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น สถานศึกษาเอกชนที่ร่วมกันเป็ นเครือข่ ายทางวิชาการ
เบญจมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ วิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก และวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ เครือข่ ายวิจัยประชาชื่น ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวม 11 แห่ง โดยแบ่งเป็ น ภาครัฐ 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช และภาคเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิทยาลัย
ธุ รกิจบัณฑิตย์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ และ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เฉพาะ
สถานศึกษาของเอกชนทั้ง 2 เครื อข่าย รวม 9 แห่ง
2.2 แนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับผู้นาและภาวะผู้นา
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องในส่ วนของผูน้ า Krech และคณะ ได้กล่าวถึงผูน้ า 14 ลักษณะ
(Krech and Other, 1962: 422-430) แต่ในที่น้ ีจะขอกล่าวเฉพาะลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารในองค์การ ดังนี้คือ
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1) ผูน้ าในฐานะผูบ้ ริ หาร บุคคลที่เป็ นผูน้ าของกลุ่มหรื อองค์การเป็ นผู ้
ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายหรื อเป้ าหมายของกลุ่มหรื อองค์การ
2) ผูน้ าในฐานะนักวางแผน ผูน้ าจะต้องมีบทบาทเป็ นผูว้ างแผน เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
ในวิธีการ และทางเลือกต่าง ๆ เพื่อที่จะดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว
3) ผูน้ าในฐานะผูจ้ ดั ทานโยบาย หน้าที่ที่สาคัญมากประการหนึ่งของผูน้ า คือ การ
กาหนดนโยบายและเป้ าหมายของกลุ่ม โดยทัว่ ไปเป้ าหมายของกลุ่มและนโยบายต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ 3
แหล่ง คือ หนึ่งจากเบื้องบน คือจากคาสัง่ ของผูบ้ ริ หารระดับสู งกว่าขององค์การ สองจากเบื้องล่าง คือ
จากการตัดสิ นใจของสมาชิกในกลุ่มเมื่อเป้ าหมายและนโยบายถูกกาหนดจากสมาชิกทั้งหลาย ผูน้ า
ยังคงมีภาระหน้าที่ในการชี้นา ช่วยพิจารณาและมีส่วนอย่างใกล้ชิดในการจัดทานโยบาย และสามจาก
ตัวผูน้ าเอง เมื่อผูน้ ามีอิสระในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
4) ผูน้ าในฐานะผูช้ านาญการ ผูน้ าบางครั้งเกิดจากความชานาญการเฉพาะด้าน
และความมีทกั ษะ ผูน้ าในกลุ่มที่เป็ นทางการจะมาจากการที่บุคคลนั้นเรี ยนมากกว่าและเข้าใจเทคนิค
ต่าง ๆ มากกว่า ผูน้ าจากกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการจะต้องเป็ นบุคคลที่สามารถพิสูจน์ให้ได้วา่ ตนเองมี
ความรู ้ความสามารถในเทคนิคต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
5) ผูน้ าในฐานะผูแ้ ทนของกลุ่มที่จะติดต่อกับคนภายนอก ผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาท
ในลักษณะผูแ้ ทนของกลุ่มที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม
เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการ
ติดต่อสื่ อสาร
6) ผูน้ าในฐานะผูค้ วบคุมความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ผูน้ าของกลุ่มเป็ นผูท้ ี่รู้
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ และทาหน้าที่ในฐานะผูค้ วบคุมให้เกิด
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
7) ผูน้ าในฐานะผูท้ ี่ให้รางวัลและการลงโทษ การปฏิบตั ิหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของผูน้ าก็คือ การพิจารณาให้รางวัล และพิจารณาลงโทษสมาชิกในกลุ่ม
8) ผูน้ าในฐานะผูต้ ดั สิ นและผูท้ าการปรองดอง บางครั้งการที่ผนู ้ าเป็ นผูม้ ีส่วน
สาคัญในการให้รางวัลและการลงโทษสมาชิกในกลุ่ม ในฐานะผูต้ ดั สิ นและผูท้ าการปรองดองเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในกลุ่ม งานสาคัญที่ผนู ้ าจะต้องเป็ นผูช้ ้ ีขาดและเป็ นผูป้ ระนีประนอม ทาให้
อานาจในส่ วนนี้ของผูน้ ามีส่วนช่วยให้การแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่มลดลงได้
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9) ผูน้ าในฐานะผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดี ในกลุ่มบางชนิดผูน้ าจะต้องเป็ นแบบอย่าง
ของพฤติกรรมที่ดีเพื่อสมาชิกของกลุ่มจะได้ปฏิบตั ิตามตัวอย่างเช่น ผูน้ าทางการทหาร ความกล้าหาญ
ต้องมาก่อนและต้องเป็ นผูน้ าในการรบ ผูน้ าในโบสถ์อย่างน้อยต้องมีชีวติ ทัว่ ไปแสดงให้เห็นถึงความ
มีคุณธรรม เป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึงความดี จึงจะสามารถอบรมสมาชิกในโบสถ์ได้
2.2.2 ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา (Trait Theory of Leadership) เป็ นการศึกษาถึง คุณลักษณะ
ของผูน้ าโดยไม่คานึงถึงด้านอื่น ๆ เป็ นต้นว่า สภาพแวดล้อม ผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตาม
แนวคิดนี้เชื่อว่าผูน้ าย่อมมีลกั ษณะแตกต่างจากผูต้ าม มีคุณลักษณะบางอย่างที่ส่งเสริ มให้เป็ นผูน้ า
โดยมุ่งศึกษาลักษณะสาคัญ 2 ประการ คือ
2.2.2.1 ลักษณะทางกาย (Physical Traits) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับรู ปร่ าง รู ปทรง
ส่ วนสู ง น้ าหนัก ความแข็งแรง และ
2.2.2.2 ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
ทางด้านจิตวิทยา เช่น ความซื่ อสัตย์ ความทะเยอทะยาน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสติปัญญา
เป็ นต้น และลักษณะที่แตกต่างจากผูต้ ามนี้ยอ่ มสามารถระบุและบ่งชี้ได้ ในระยะแรกได้ศึกษาการ
เป็ นผูน้ าโดย
1) หาผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จว่าเป็ นใครโดยดูผลกาไรจากธุ รกิจหรื อ
การประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
2) บ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ
3) ศึกษาวิธีการที่บุคคลได้รับเลือก หรื อได้เลื่อนขึ้นไปสู่ ตาแหน่งของ
การเป็ นผูน้ า
จากวิธีการดังกล่าวทาให้เกิดทฤษฎีข้ ึน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีผยู ้ งิ่ ใหญ่ (The Greatman
Theory) และทฤษฎีลกั ษณะของผูน้ า (Trait Theory)ทั้งสองทฤษฎีเชื่อว่าบุคคลที่จะเป็ นผูน้ าได้น้ นั
เพราะเขาเกิดมาพร้อมกับลักษณะ (Traits) บางอย่างที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เขาเป็ นผูน้ าหรื ออย่าง
ที่เรี ยกว่าเกิดมาเพื่อเป็ นผูน้ า (Leader are born not made ) มิใช่มาฝึ กอบรมเพื่อเป็ นผูน้ าทีหลัง
คุณลักษณะการเป็ นผูน้ านี้ถือว่าเป็ นพันธุ กรรมปรากฏในยีนส์ (Genes) ที่สามารถถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษมาสู่ ชนรุ่ นต่อไป
ภาวะผู้นาเชิ งจริยธรรม (Ethical Leadership) สังคมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง
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จุดใดในโลก ส่ งผลกระทบแพร่ กระจายไปยังส่ วนอื่นๆได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะความเสื่ อมโทรม
ด้านจริ ยธรรมของสังคมที่มาจากสาเหตุของการยึดวัตถุมากกว่าความดีงาม มีการแข่งขันเพื่อเอาชนะ
แทนการร่ วมมือ การมองคนอื่นเป็ นคู่แข่งมากกว่าเป็ นพันธมิตร การศึกษาควรจะให้ทางออกที่ดีต่อ
ปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผนู ้ าสถานศึกษากลายเป็ นความหวังของแบบอย่างที่ดีดา้ นจริ ยธรรมต่อครู
นักเรี ยน และบุคคลอื่นในสังคม
กรี นฟิ ลด์ (Greenfield, 1998) กล่าวว่า อาจารย์ใหญ่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อปั ญหา
ด้านคุณธรรมของสังคมของนักเรี ยน และต่อวิชาชีพครู โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งแม้ยากที่จะชี้ชดั ได้
ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรและอะไรที่ไม่ควรประพฤติปฏิบตั ิในแง่ของศีลธรรมก็ตาม สังคมมี
ความคาดหวังด้านจริ ยธรรมจากครู ใหญ่ เช่น
1. เป็ นโรงเรี ยนหรื อสถาบันแห่งศีลธรรม ( moral institute) ที่ช่วยกาหนดปทัสถานของ
สังคม (social norm)
2. อาจารย์ใหญ่ตอ้ งเป็ นต้นแบบ ด้านศีลธรรม ( moral agent) การตัดสิ นใจเรื่ องใด ๆ ของ
อาจารย์ใหญ่ตอ้ งอยูบ่ นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม (moral value) เป็ นหลักมากกว่าหลักการอื่นใด
3. การบริ หารโรงเรี ยนจะต้องยึดหลักการทุ่มเทเพื่อให้เกิดบรรยากาศให้นกั เรี ยนได้เจริ ญ
งอกงาม ได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข (ดี เก่งและมีความสุ ข)
การแสดงออกเชิงศีลธรรมจริ ยธรรมของผูน้ านอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติ
ปฏิบตั ิปกติประจาวันแล้ว ผูน้ ายังต้องทาให้นโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของสถานศึกษาแฝงด้วย
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรมทั้งสิ้ น เช่น การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เรื่ องความยุติธรรม การไม่เอารัดเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น เน้นความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน ยึดความสาคัญของการทางานเป็ นทีมมากกว่าการ
ทางานรายบุคคล ใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ/ชนะ ( win / win) มากกว่าชนะ/แพ้
(win / lose) รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่นด้วย
การศึกษาเป็ นทางออกที่ดีต่อปั ญหาต่างๆในสังคม ทาให้ผนู ้ าสถานศึกษาหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นความหวัง
ของการเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นจริ ยธรรม ทั้งต่อครู -อาจารย์ นักศึกษา และ บุคคลอื่นในสังคม
โดยเฉพาะด้านจริ ยธรรมของสังคมที่มาจากสาเหตุของการยึดวัตถุมากกว่าความดี และส่ งเสริ มการ
ร่ วมมือแทนการแข่งขันเพื่อเอาชนะ ดังที่ กรี นฟี ลด์ ( Greenfield: 1988) ระบุวา่ สังคมมีความคาดหวัง
ด้านจริ ยธรรมจากผูน้ าสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาต้องเป็ นสถาบันแห่งศีลธรรม ( moral institute) ที่ช่วยกาหนดปทัสถานของ
สังคม (social norm)
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2. ผูน้ าสถานศึกษาต้องเป็ นต้นแบบ ด้านศีลธรรม ( moral agent) การตัดสิ นใจเรื่ องใด ๆ
ของผูน้ าสถานศึกษาต้องอยูบ่ นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม ( moral value) เป็ นหลักมากกว่าหลักการ
อื่นใด
3. การบริ หารสถานศึกษาจะต้องยึดหลักการทุ่มเทเพื่อให้เกิดบรรยากาศให้นกั ศึกษาได้
เจริ ญงอกงาม ได้เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพและมีความสุ ข
การแสดงออกเชิ งจริยธรรมของผู้นา นอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติปฏิบตั ิ
ปกติประจาวันแล้ว ผูน้ าสถานศึกษายังต้องทาให้นโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของโรงเรี ยนแฝงด้วย
ค่านิยมเชิงจริ ยธรรมทั้งสิ้ น โดยกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์และ
นักศึกษา มุ่งเน้น คุณธรรม จริ ยธรรม ได้แก่ ความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น เน้นความ
ร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ของตนและผูอ้ ื่น เป็ นต้น
Gary Yulk (2001) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผูน้ าในหลายลักษณะอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะได้กล่าวถึงลักษณะของผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ( Ethical Leadership) โดยเขาได้ใช้
เกณฑ์ ( Criterion) เป็ นตัวกาหนดถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของผูม้ ีภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและการ
แสดงพฤติกรรมของผูน้ าที่ไร้จริ ยธรรม เป็ นตัวชี้วดั ในประเด็นแรกเขาโฟกัสไปที่การใช้อานาจและ
การใช้อิทธิพลของผูน้ า ( Use of leader power and influence) เขามองว่าผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรมจะไม่ค่อยใช้อานาจแต่จะใช้หลักการบริ การผูต้ ามในองค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม ผูน้ าที่ไร้
จริ ยธรรม (Unethical Leadership) มักจะใช้ความพึงพอใจในระดับบุคคลเป็ นตัวชี้วดั
ในเรื่ องนี้ สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ ( 2544 : 126) การแสดงออกเชิงศีลธรรมของผูน้ านอกจาก
สามารถมองเห็นได้จากการประพฤติปฏิบตั ิปกติประจาวันแล้ว ผูน้ ายังต้องทาให้นโยบายต่างๆ และ
โครงสร้างของโรงเรี ยนแฝงด้วยค่านิยมเชิงจริ ยธรรมทั้งสิ้ น ตัวอย่างเช่น สังคมปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่
ต้องการเป็ นผูช้ นะบนความพ่ายแพ้ของคนอื่น จึงเกิดการเอารัดเอาเปรี ยบและใช้กลยุทธ์สกปรกไร้
จริ ยธรรมเพียงเพื่อชัยชนะของตน ดังนั้นครู ใหญ่จึงต้องทาให้นโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของครู และนักเรี ยนมุ่งเน้น คุณธรรม จริ ยธรรมเรื่ องความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น
เน้นความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน ยึดความสาคัญของการทางานแบบทีมมากกว่าทารายบุคคล ใช้
กลยุทธ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ/ชนะมากกว่าชนะ/แพ้ รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการ
เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ื่น
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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะเป็ นผูน้ า ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษในการใช้อานาจหน้าที่ของ
ตนอย่างมีจริ ยธรรม จะต้องทาให้ทุกคนเห็นว่ามีพ้นื ฐานของความมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรม ในสิ่ งที่ผนู ้ า
คิด พูดและทาอย่างชัดเจนและงสอดคล้องกัน ผูต้ ามจึงเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตาม (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์:
2544)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผูน้ าสถานศึกษามีหน้าที่สาคัญคือ “การสร้างโรงเรี ยน
ให้เป็ นสถาบันแห่งคุณธรรม จริ ยธรรม (ethical institution)”
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม มีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงานของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ด้านวิถีสร้างต้นแบบ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ถ้าทาย ด้านให้ผตู ้ ามได้แสดงออก ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้ านความเป็ นต้ นแบบ เป็ นผูจ้ ูงใจให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องตามตัวแบบหรื อ ตัวอย่างที่
ดี ได้ คณาจารย์ควรปฏิบตั ิตนเป็ นตัวแบบที่ดี ทาให้ผอู้ ื่นเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความ
คิดเห็น และยอมรับในพฤติกรรมดังกล่าว เช่น ครู อาจารย์ พระสงฆ์ โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม
นายกรัฐมนตรี นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น การจูงใจไม่ใช่เพียงแต่การพูดเพื่อให้ผอู ้ ื่น
เชื่อและปฏิบตั ิตามเท่านั้น แต่ผนู ้ ายังต้องแสดงพฤติกรรมที่ทาให้เป็ นตัวอย่างที่น่าเคารพ ศรัทธา ทาให้
ผูอ้ ื่นรับรู ้และปฏิบตั ิตาม เกิดความเชื่อ ความชอบ และชื่นชม ในขณะเดี่ยวกันควรประพฤติปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบบอย่างที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ นักการศึกษาหลาย ท่าน ต่างเห็นพ้องกันว่า
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมต้องเริ่ มจากตัวผูน้ าที่มีคุณธรรม ( moral leadership begins with moral leaders)
ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลต้องไม่เพียงแค่มีความรอบรู ้ดา้ นคุณธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่สอนคนอื่นด้วยคาพูด
แต่สาคัญสุ ดก็คือ การประพฤตปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่างที่ดีของผูม้ ีคุณธรรมแก่คนทัว่ ไป
โดยการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามครรลองครองธรรม เป็ นบุคคลช่างคิดช่างทาและทาตามที่คิดในสิ่ งที่ถูกต้อง
ทางานด้วยความทุ่มเท เสี ยสละและมุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จของงาน พัฒนาตนเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานในวิชาชีพ มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของตนอยูเ่ สมอ สร้างความผูกพันและ
สัมพันธภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร ฯลฯ นับเป็ น ภาวะผูน้ าด้านการจัดการ ( Managing leadership) ผูน้ ามี
หน้าที่และบทบาทสาคัญด้านการจัดการ จัดระบบการทางานในองค์การและกลุ่ม เป็ นหน้าที่ซ่ ึ งจะทา
ให้สมาชิกในองค์การเข้าใจได้วา่ ผูน้ ามีทกั ษะการเป็ นผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จได้หรื อไม่
2. ด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ คณาจารย์ตอ้ งรับรู้ถึงวิสัยทัศน์และภาพ
ลักษณะในองค์กรของตน มองภาพอนาคตขององค์กรในทางบวก สามารถทาได้จริ ง มีการเรี ยนรู้และ
เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตน ร่ วมสร้างวิสัยทัศน์/ภาพลักษณ์ในอนาคตขององค์กรที่ควรจะเป็ น

36

สร้างความยึดมัน่ และผูกพันต่อภาพลักษณ์ขององค์กร มีส่วนร่ วมแสดงความคิด ยอมรับและเข้าใจใน
ความเห็นของส่ วนรวม ชักชวนให้ผอู ้ ื่นสนใจ ร่ วมแสดงความคิดฝันอนาคตขององค์กร แสวงหาแนว
ร่ วมในค่านิยมที่ดีขององค์กร ฯลฯ
ภาวะผูน้ าด้านวิสัยทัศน์ ( Visioning leadership) เป็ นภาวะที่สาคัญที่ ผูน้ าที่ดีควรมีวสิ ัยทัศน์
มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ต่าง ๆ ได้ดว้ ยการหยัง่ รู ้หรื อด้วยการคาดคะเนด้วยประสบการณ์และ
ใช้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งเข้ามาช่วยสร้างวิสัยทัศน์
3. ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสิ่ งที่พึงประสงค์ขององค์การหรื อสังคม มีวสิ ัยทัศน์ มองไกลไปสู่ อนาคต ทา
ประโยชน์เพื่อส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน เป็ นลักษณะภาวะผูน้ าด้านอนาคต ( Futuring leadership) ที่
มองอนาคตด้วยการศึกษาข้อมูลในอดีตการทางานด้วยความรอบคอบในปัจจุบนั ทาให้สามารถ
วางแผนพัฒนาองค์การและกลุ่มในอนาคตได้อย่างประสบความสาเร็ จมีความเสี่ ยงน้อย รวมไปถึงการ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็ นผูพ้ ฒั นาให้สังคมอยูอ่ ย่างมีความสุ ข สร้างความรักสามัคคี
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในทางที่ดี ทาตนให้เป็ นประโยชน์แก่
สังคม มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ไม่กลัวต่อความยากลาบาก กล้าได้
กล้าเสี ย มีความกล้าหาญที่จะช่วยผลักดันปั ญหา/อุปสรรคให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ กล้าคิด กล้าทาในสิ่ งที่
ถูกต้องและท้าท้าย สร้างทีมงานที่ตระหนักถึงความสามารถของบุคคลในองค์กร ทางานอย่างมี
เป้ าหมาย วางแผนงานและกาหนดวิธีทางานใหม่ๆ สร้างระบบกลไกการทางานที่คานึงถึงวัฒนธรรม
องค์กรและการมีส่วนร่ วม นาแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานขององค์กร สร้างแรงจูงใจ
ภายในให้ผรู ้ ่ วมงานแสวงหาสิ่ งใหม่และวิธีการใหม่ในการทางาน ปรับปรุ ง พัฒนาการทางานที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ยอมรับประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่บรรลุผลหรื อ
ข้อผิดพลาด และนามาเป็ นโอกาสต่อการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาองค์กร
4. ด้ านการส่ งเสริมให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ สร้างความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานใน
งอค์กรโดยคานึงถึงเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน สร้างความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานระหว่าง
ผูร้ ่ วมงานกับตนเอง หรื อผูอ้ ื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่ก่อให้เกิดความร่ วมแรง ร่ วมใจในการ ทางาน
ขององค์กรกับผูร้ ่ วมงาน ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานจากผูร้ ่ วมงาน
ด้วยความจริ งใจ เคารพในปั จเจกบุคคลและให้เกียรติกบั ผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื่น ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ให้อิสระในการตัดสิ นใจของผูร้ ่ วมงาน สร้างวีรบุรุษให้ผรู ้ ่ วมงานและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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เจริ ญก้าวหน้าในการทางานมอบหมายงานสาคัญให้ผรู ้ ่ วมงานได้ปฏิบตั ิตามความถนัดและ
ความสามารถของบุคคล
5. ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ ขวัญเป็ นสภาวะจิตใจหรื อความรู้สึกของบุคคลที่เป็ น
พฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมหรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอันเป็ นสิ่ งบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจ และทาให้เกิดกาลังใจที่จะที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จ ถ้าบุคคลมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานดี/ไม่ดี ย่อมส่ งผลต่อผลผลิตและความสาเร็ จ
ของงานและความล้มเหลวได้
ขวัญกาลังใจเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารจะต้องเอาใจใส่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอยูเ่ สมอเพราะถ้าการ
บารุ งขวัญที่ดีจะทาให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน จึงต้องมีการเสริ มสร้างขวัญและ
บารุ งขวัญของพนักงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานให้อยูใ่ นระดับสู งตามความต้องการ
และส่ งผลไปถึงประสิ ทธิ ภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ศิริพร วงศ์ศรี โรจน์ ( 2540: 241) ได้กล่าวถึงความสาคัญของขวัญในการปฏิบตั ิงานโดย
สรุ ปดังนี้ 1) ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร 2) เกิดความจงรักภักดี
ซื่ อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 3) ปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบแห่งระเบียบวินยั และศีลธรรมอันดีงาม 4) เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่ วม ( Group Effort) และฝ่ าฟันอุปสรรคทั้งหลายของ
องค์กรได้ 5) เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ ขององค์กร 6) เกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาใน
องค์กรที่ตนปฏิบตั ิอยู่
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ธาสิ นี แม้นญาติ ( 2550) ทาการวิจยั เรื่ อง โมเดลความสั มพันธ์ โครงสร้ างปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
ภาวะผู้นาเชิ งจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและระดับภาวะ
ผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น 2) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิ พลรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกับ ครู 560 จานวน 1680 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า
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1. ระดับภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า มีเพียง
ตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อองค์การ ความรับผิดชอบและความซื่ อสัตย์ที่มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาโดยลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ตัวแปรสังเกตที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความซื่ อสัตย์ รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์การและความรับผิดชอบ
ตามลาดับ ส่ วนตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ วิสัยทัศน์
2. ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรู ้เกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายปั จจัย พบว่า มีการรับรู ้อยูใ่ น
ระดับมากทุกปั จจัย เมื่อพิจารณาโดยลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ วัฒนธรรม
องค์การที่เน้นจริ ยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรม ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ คุณลักษณะ
3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่
ส่ งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ
122.58 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 139 มีค่านัยสาคัญทางสถิติ ( P-value) เท่ากับ 0.84 แสดงว่า ค่าไคสแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ค่าสถิติไค-สแควร์ ต่อค่าองศาอิสระ (2)/ df จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.88 และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง ( GFI) เท่ากับ 0.98 มีค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว ( AGFI) เท่ากับ 0.95 มีดชั นีวดั ระดับความสอดคล้อง
เปรี ยบเทียบ ( CFI) เท่ากับ 1.00 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(SRMR ) เท่ากับ 0.02 มีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากับ 0.00 มี
ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ ( CN) เท่ากับ 859.30 4 ) ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและ
อิทธิ พลรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า อิทธิ พล
ทางตรง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง 4 ตัวแปร เรี ยงลาดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ ปั จจัย
สถานการณ์ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริ ยธรรม ปัจจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและ
ปั จจัยคุณลักษณะ ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.26,0.25,0.19 และ0.07 ตามลาดับ สาหรับ
อิทธิ พลทางอ้อม พบว่า มี 3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา คือ (1) ปั จจัยคุณลักษณะที่ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและปั จจัย
วัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริ ยธรรม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.13 และ 0.07 ตามลาดับ (2)
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ปั จจัยสถานการณ์ที่ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้น
จริ ยธรรม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.02 และ 0.26 ตามลาดับ และ (3) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ
ที่เน้นจริ ยธรรมที่ส่งผ่านปั จจัยบรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.79
และในส่ วนของอิทธิ พลรวม พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลรวมของตัวแปรปั จจัยที่
ส่ งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทุกตัวแปร โดย
เรี ยงลาดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ ปั จจัยสถานการณ์ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์การที่เน้นจริ ยธรรม ปั จจัย
บรรยากาศองค์การทางจริ ยธรรมและปั จจัยคุณลักษณะ ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ
0.55,0.40,0.19 และ 0.12 ตามลาดับ
แพรภัทร ยอดแก้ว (2551) ทาการวิจยั เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม
กับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 2)เพื่อ
เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับพฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 4) ปัญหา และอุปสรรคในการเรี ยนการสอน
จริ ยธรรมทางธุ รกิจกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริ ญญาตรี จานวน 328 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า
1 . นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับปานกลาง และมี
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับดี
2 . ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และไม่
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ คณะ หลักสู ตร และเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน
มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3 . นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ที่มีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมแตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4 . พฤติกรรมทางจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พัชราณี ฟักทองพรรณ ( 2553) ศึกษาแนวโน้ มคุณลักษณะผู้นาทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้บริหาร
โรงเรียนสตรีเอกชน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาแนวโน้มคุณลักษณะผูน้ าที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสตรี เอกชน จากการคาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ.2554-2559 โดยใช้วธิ ีการวิจยั เอกสาร วิจยั อนาคต
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การใช้วธิ ีการทางสถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูล และการ
จัด Focus group จานวน 21 คน วิเคราะห์การกระจายของข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartie Range) นาข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญไปใช้เป็ นสังเคราะห์เป็ น
แบบสอบถามเพื่อหาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง( Stakeholder) จานวน 381
ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้มคุณลักษณะผูน้ าที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสตรี เอกชน ในปี พ.ศ.
2554-2559 จากผลกระทบของปั จจัยภายใน คือ โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ส่ วนปั จจัย
ภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา สิ่ งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย คุณลักษณะผูน้ า 5 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ (2) ด้าน
ทักษะ (3) ด้านทัศนคติ (4) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (5) ด้านบุคลิกภาพ โดยที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสตรี เอกชน จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่นาไปใช้ในการมองไปข้างหน้า
อย่างมีวสิ ัยทัศน์ โดยมีความรู ้ความเข้าใจในบริ บทและสภาพสังคมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู ้และ
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนสตรี เอกชนอย่างเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม นาผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผูน้ าที่พึงประสงค์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนสตรี เอกชนมาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ
ผูน้ าด้านบุคลิกภาพสู งสุ ด รองลงมาเป็ นด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับ
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสู งสุ ด รองลงมาเป็ นด้านทัศนคติ และภาพรวมทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริ ยธรรมมากกว่าด้านอื่นๆ
อุทยั โล้วมัน่ คง ( 2552) ทาการวิจยั เรื่ อง การนาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู้นาทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าทาง
จริ ยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา ( Descriptive Research) มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และครู จานวน 796 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ 8 คน พระภิกษุ จานวน 5 รู ป
ใช้เครื่ องมือการวิจยั 3 ประเภท ได้แก่ 1 แบบสอบถาม 2 แบบสัมภาษณ์ 3 แบบประเมิน ผลการวิจยั
พบว่า
1. คุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรม เรื่ องทาน (การให้) อักโกธะ
(ความไม่โกรธ) อวิโรธนะ (ความยุติธรรม) และอาชชวะ (ความเป็ นผูต้ รง)
2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ผา่ นการดาเนินการวิจยั และการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางจากผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่
1) หลักทศพิธราชธรรม อันเป็ นหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาที่เป็ นคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่ส่งเสริ มให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน
การบริ หารหน่วยงานหรื อองค์การ
2) หลักการที่นามาใช้ในการพัฒนาแนวทางฯ พัฒนามาจากการศึกษา
กระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ า ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การประเมินความต้องการจาเป็ น
ในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การออกแบบการพัฒนา ขั้นที่ 3 การดาเนินการพัฒนา ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การพัฒนา
3. หลักการพัฒนาภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการให้องค์ความรู ้
แนวความคิด เพื่อผลของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยคานึงถึงปั จจัยที่ส่งเสริ มและกีดขวาง
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริ ยธรรม
4. หลักการพัฒนาภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมอาศัยการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความคิดเห็น
ประสบการณ์ ระหว่างกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันจากการแบ่งปั นประสบการณ์ในระหว่างการ
ทากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จาก
กรณี ศึกษาที่ใช้ได้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่องค์การด้านการพัฒนาผูน้ า
5. หลักการพัฒนาภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมหลักการพัฒนาภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมต้องอาศัย
การเปิ ดกว้างทางความคิดของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หารมีพฒั นาตนเอง
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อย่างต่อเนื่อง โดยการยอมรับตนเองว่าอาจจะมีขอ้ บกพร่ องทางพฤติกรรม ทาการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมที่บกพร่ องของตนเอง และพร้อมที่จะแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมที่บกพร่ องนั้นๆ
ยุพดี จันทร์หอมกุล. ( 2545). วิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร.
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และยัง
ไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รับรู ้การใช้ภาวะผูน้ าของตนเองไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน ผูบ้ ริ หารทั้ง 2 กลุ่ม ใช้ภาวะผูน้ าด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการดลใจ ด้าน
การมุ่งสัมพันธ์เป็ นรายคน และด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญาในระดับสู ง และใช้ภาวะผูน้ าด้านการ
บริ หารแบบวางเฉยในระดับปานกลาง 2) ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และยัง
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รับรู ้การใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
ครู ท้ งั 2 กลุ่ม รับรู ้ดา้ นความเสน่หา ด้านการดลใจ ด้านการมุ่งสัมพันธ์เป็ นรายคนและด้านการกระตุน้
การใช้ปัญญาในระดับสู ง ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานรับรู ้ในระดับสู ง ส่ วนครู โรงเรี ยนเอกชนที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองมาตร ฐานรับรู ้ในระดับ
ปานกลาง ด้านการบริ หารแบบวางเฉย ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรับรู้ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนครู โรงเรี ยนเอกชนที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานรับรู ้ในระดับสู ง
กมลทิพย์ ทองกาแหง และปองสิ น วิเศษศิริ (2553) ร่ วมกันทาการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ การ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิ งจริยธรรมสาหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และ
สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน และ 3) นาเสนอกล
ยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรมต่อตนเองมี 21 ตัวชี้วดั 2) ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงานมี 17 ตัวชี้วดั 3)
ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจริ ยธรรมต่อวิชาชีพมี 25 ตัวชี้วดั
2. จากผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ในแต่ละองค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน พบว่า ด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อตนเองมีระดับการปฏิบตั ิจริ งมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน และด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อ
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วิชาชีพ สาหรับการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนพบว่า ด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อตนเองมีระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน และด้านภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่อ
วิชาชีพ การศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา พบว่า ด้านจริ ยธรรมต่อวิชาชีพมีความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนามากที่สุด คือ 14.54% รองลงมาคือ จริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน 13.85% และ
จริ ยธรรมต่อตนเอง 12.70%ตามลาดับ
3. การกาหนดกลยุทธ์ภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยการระดม
ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 9 กลยุทธ์ และวิธีดาเนินการ 50 วิธี
จรรยาพร ก่อเกียรติคุณ ( 2553) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะครู
พฤติกรรมผู้นา การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กับพลวัตการ
เรียนรู้ ของครู มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะตัวแปรที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผูบ้ ริ หารกาหนด
นโยบาย เป้ าหมาย และกระบวนการปฏิบตั ิงานของครู ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่ง
งาน) 2) ครู มีการพูดคุยกับเพื่อนครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรี ยนการสอนแบบพบปะ
หรื อสนทนากัน (การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระดับบุคคล) 3) ครู มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ และนามาพัฒนาการเรี ยนการสอน ลักษณะที่พบน้อยที่สุดคือ ครู มีเว็บไซต์ หรื อเว็บล็อก
(Weblog) ส่ วนตัวสาหรับเผยแพร่ ผลงานหรื อบทความทางวิชาการของครู
ครู มธั ยมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
กรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะพลวัตการเรี ยนรู ้ในระดับมาก โดยลักษณะย่อยที่พบมาก 5 อันดับแรก
ได้แก่ 1) ครู คิดว่าการที่ครู ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลาจะช่วยให้ครู บรรลุเป้ าหมายในการ
ทางาน 2) ครู รู้วา่ ตนเองควรเรี ยนรู ้อะไรเพิ่มเติมเพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน 3) ครู มกั
แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเองให้ดีข้ ึน 4)
ครู เข้าร่ วมการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน 5) ครู สามารถเลือกวิธีเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั ตนเอง
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์กบั ตัวแปรทานายลักษณะพลวัตการเรี ยนรู ้
พบว่าตัวทานายที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ท่านนาความรู ้ที่ได้จากอินเทอร์ เน็ต
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มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนครู ดว้ ยกัน 2) ท่านได้รับความรู ้จากการเข้าร่ วมสัมมนา/ ประชุมวิชาการ
ที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก 3) ท่านพูดคุยกับเพื่อนครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรี ยน
การสอนแบบพบปะหรื อสนทนากัน 4) ท่านได้รับความรู ้จากการเข้าร่ วมสัมมนา/ ประชุมวิชาการที่
โรงเรี ยนจัด 5) ท่านอ่านตาราหรื อบทความด้านการเรี ยนการสอนที่เพื่อนครู เขียนเผยแพร่ และตัวที่มี
ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ตัว คือ ประสบการณ์การสอน 2130 ปี (r=-.181) และงานที่ได้รับมอบหมายฝ่ ายอาคารสถานที่ (r=-.119)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมมีผลมาจากปั จจัยภายในได้แก่
วัฒนธรรมองค์กร ส่ วนปั จจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยี และคุณลักษณะผูน้ า ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ส่ วนคุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรมที่ควรได้รับการพัฒนา
ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผูน้ าทางจริ ยธรรม เรื่ องทาน การให้ ความไม่โกรธ ความยุติธรรม และความ
เป็ นผูซ้ ื่อตรง ส่ วนวิธีการพัฒนา ควรใช้การเปิ ดกว้างทางความคิดของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เปิ ดโอกาส
ให้คณาจารย์มี การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการให้องค์ความรู ้ แนวความคิด เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะผูน้ า เชิ งจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษา เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research) มีการดาเนินงานดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นคณาจารย์ที่ทาการสอนและบริ หารงานการจัด
กิจกรรมให้นกั ศึกษา ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน เครื่ อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จานวนรวม 414 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
ตารางของเครซี่และมอร์ แกน
R. (V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) ได้ 336 คน โดยการ คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่ วนจานวนอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
สถาบันเอกชน
1. มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
5. วิทยาลัยราชพฤกษ์
7. มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
8. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
รวม

ประชากร (N)
54
85
120
100
55
414

กลุ่มตัวอย่ าง (n)
46
70
92
82
46
336
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting scale) 1-5 คะแนน ตามแบบของลิเคิร์ท ( Likert style) และให้คะแนน15 ได้แก่
มากที่สุด ให้คะแนน
5
มาก
ให้คะแนน 4
ปานกลาง
ให้คะแนน 3
น้อย
ให้คะแนน 2
น้อยที่สุด
ให้คะแนน 1
แบบสอบถามครั้งนี้ สร้างอย่างมีแบบแผน โดยแบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านบุคคล หรื อข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วย สังกัดสถาบัน กลุ่มสาขาวิชา วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การสอนระดับอุดมศึกษา และ ประสบการณ์บริ หารงานหรื อการจัดกิจกรรม
ให้นกั ศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม จานวน 40 ข้อ เป็ นข้อคาถาม
เกี่ยวกับ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรร ม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ ด้านการแบ่งปั น
วิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ด้านการทาให้ผตู้ ามได้แสดง
ความสามารถ ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ
ตอนที่ 3 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู จานวน 25 ข้อ เป็ นข้อคาถาม
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อบุคคล ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
ตอนที่ 4 ข้อสรุ ปและข้อคิดเห็น

47

3.2.1 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนการสร้าง ดังนี้
3.2.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ร่ วมกับประสบการณ์ในการทางานบริ หาร และ การสอนวิชาจริ ยธรรมสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา มาเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวความคิดเบื้องต้นในการสร้างแบบสอบถาม
3.2.1.2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวล ตามประเด็นขอบข่ายการ
วิจยั และกาหนดเป็ นข้อคาถาม เพื่อให้ครอบคลุมตามกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการวิจยั
3.2.1.3 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะเชิงเนื้อหา ( Content validity) รู ปแบบ และภาษาที่ใช้ โดยคณะผูว้ จิ ยั 2 ท่าน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
3.2.1.4 นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั กลุ่มคณาจารย์ที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม จะดาเนินการดังนี้
3.2.2.1 หาค่ าความตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC: Index of item objective congruence)
และความถูกต้องด้านภาษา เนื้อหา โครงสร้าง โดยมีคะแนน IOC = 0.88 แล้วนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ
มาแก้ให้ถูกต้อง เหมาะสม
3.2.2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม จะนา
แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้ว ไปทดลองใช้กบั กลุ่มคณาจารย์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผลมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.924
3.2.2.3 หลังจากได้ทดสอบความเชื่อมัน่ แล้ว นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เพื่อใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึกษาภาคเอกสารจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์วทิ ย
บริ การของสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆและแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
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3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน
เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นโดยขอหนังสื อขออนุญาตจากอธิการบดี
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ไปยังสถาบันของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเพื่อ
การแจกแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั กรณี ที่เป็ นสถานศึกษาต่างจังหวัดจะส่ งผ่านระบบ
ไปรษณี ย ์
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และนาเสนอโดยการพรรณาประกอบตาราง ดังนี้
3.4.1 การ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3.4.2 การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะผูน้ าและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
น้อย
1.0 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
3.4.3 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นจาแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรื อ (F-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่โดย LSD
(Fisher’s least significant difference)
3.4.4 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระห ว่า งจรรยาบรรณในวิชาชีพครู กบั ลักษณะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรม โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรื อ
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ทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรื อทางเดียวกัน ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนด เกณฑ์
การแปลความหมายดังนี้
0.80 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก
0.60 - 0.79 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
0.40 - 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.20 - 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย
0.00 - 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องคุณลักษณะผูน้ า เชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ คือ
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
X แทน
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA)
LSD แทน การเปรี ยบเทียบรายคู่ ตาม วิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s least significant
difference : LSD)
r แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จานวน และร้ อยละ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สั งกัด/เครือข่ าย
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
รวม
1. สั งกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
นอร์ทกรุ งเทพ
ธนบุรี
ราชพฤกษ์
ธุ รกิจบัณฑิต
ปัญญาภิวฒั น์
รวม
1.1 คณะวิชา
ศิลปศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
รัฐศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัญฑิตวิทยาลัย
บัญชี
วิศวกรรม
วิทย์สาธารณสุ ข
วิทยาการจัดการ
นิเทศ
ศิลปกรรมศาสตร์
รวม

จานวน

ร้ อยละ

208
128
336

61.90
38.10
100.00

70
46
92
82
46
336

20.83
13.69
27.38
24.41
13.69
100.00

46
146
2
36
14
8
16
14
14
14
16
10
336

13.69
43.45
.60
10.71
4.17
2.38
4.76
4.17
2.98
4.17
4.76
2.98
100.00
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 กลุ่มสาขาวิชา/หลักสู ตร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ศึกษาทัว่ ไป
นิเทศก์
รัฐประสานศาสตร์
ป.บัณฑิต
บริ หารการศึกษา
ศิลปกรรม/ศิลปการแสดง
ออกแบบแฟชัน่
ประชาสัมพันธ์
การโฆษณา
วารสาร/วิทยุ/ภาพยนต์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ กายภาพ/สุ ขภาพ
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้ า
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คอมฯกราฟฟิ ก
วิทยาการคอม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมฯแอนนิมิชนั่
สาธารณสุ ข
กลุ่มบริหารธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการโรงแรม

จานวน

ร้ อยละ

(76)
20
8
10
4
2
2
4
6
4
4
6
6
(58)
4
2
4
2
8
10
2
14
6
6
(202)
38
2

(22.62)
5.95
2.38
2.98
1.19
.60
.60
1.19
1.80
1.19
1.19
1.79
1.79
(17.26)
1.19
.60
1.19
.60
2.38
2.98
.60
4.17
1.79
1.79
(60.12)
11.31
.60
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การจัดการ
บริ หารธุ รกิจ
การเงิน
โลจิสติกส์
คอมฯธุ รกิจ
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
การตลาด
การสื่ อสารการตลาต
การออกแบบเชิงโต้ตอบ
การจัดการค้าปลีก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการอาหาร
ธุ รกิจอาหาร
รวม
2. วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
3.ประสบการณ์ การสอนระดับอุดมศึกษา
1-4 ปี
5-8 ปี
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
รวม
4. ประสบการณ์บริหารงานการจัดกิจกรรม
ให้ นักศึกษา
ต่ากว่า 3 ปี

จานวน
30
6
10
10
22
2
46
2
2
14
6
2
10
336

ร้ อยละ
8.93
1.79
2.98
2.98
6.55
.60
13.69
.60
.60
4.17
1.79
.60
2.98
100.00

4
314
18
336

1.19
93.45
5.36
100.00

142
108
40
46
336

42.26
32.14
11.90
13.69
100.00

152

45.24

54

ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
3-5 ปี
6-10 ปึ
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน
94
38
52
336

ร้ อยละ
27.98
11.31
15.48
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. สั งกัดเครือข่ าย สถาบัน คณะ สาขา/หลักสู ตร
1.1 สั งกัดเครือข่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชนเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น 5 แห่ง จานวน
รวมทั้งสิ้ น 336 คน ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์สังกัดเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรร้อยละ 61.90 และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ร้อยละ 38.10
1.2 สั งกัดสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น 5 แห่ง
จานวนรวมทั้งสิ้ น 336 คน ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตร้อยละ 24.41
วิทยาลัยราชพฤกษ์ร้อยละ 27.38 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพร้อยละ 20.83 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวฒั ร้อยละ 13.69 และมหาวิทยาลัยธนบุรีร้อยละ 13.69
ในส่ วนของคณะวิชา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นรวมทั้งหมด 12 คณะวิชา
ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์สังกัดคณะวิชาบริ หารธุ รกิจ ร้อยละ 43.45 รองลงมาเป็ นคณะวิชาศิลปศาสตร์
ร้อยละ 13.69 และคณะวิชาเทคโนโลยี ร้อยละ 10.71
ในส่ วนของกลุ่มสาขาวิชา/หลักสู ตร ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นทั้งหมด
38 หลักสู ตร เป็ นกลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ 15 หลักสู ตรรวม 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.12 กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หลักสู ตรรวม 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.62 กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/สุ ขภาพ 11 หลักสู ตร รวม 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.26
2. วุฒิการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 93.45 วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 6.55
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3. ประสบการณ์ การสอนระดับอุดมศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ส่ วน
ใหญ่เป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1-4 ปี ร้อยละ 42.26 รองลงมาเป็ น 5-8 ปี
ร้อยละ 32.14 มากกว่า 12 ปี ร้อยละ 13.69 และ 9-12 ปี ร้อยละ 11.90
4. ประสบการณ์บริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่
สอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเครื่ อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์บริ หารงานหรื อการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา ส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ต่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 45.24 รองลงมาเป็ น 3-5 ปี ร้อยละ 27.9 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 15.48
ร้อยละ และ 6-10 ปี ร้อยละ 11.31
ตอนที่ 2 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
2.1 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น
(n=336)

คุณลักษณะผู้นาเชิ งงจริยธรรม
1. ด้าน การมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ
2. ด้าน การแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ
3. ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย
4. ด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ
5. ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ
SD
X
4.08
0.45
3.92

0.52

3.94
4.06
4.12
4.02

0.53
0.45
0.54
0.41

ความหมาย

ลาดับที่

มาก
มาก

2
5

มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
1
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จากตารางที่ 3 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.02, SD = 0.41)
เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ( X = 3.924.12) โดยด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดั บแรก ( X = 4.12, SD = 0.54)
รองลงมาเป็ นด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ ( X = 4.08, SD = 0.45) ด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ ( X = 4.06, SD = 0.45) ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ( X = 3.94, SD = 0.53)
และ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ( X = 3.92, SD = 0.52)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านของคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ปรากฏผลดังนี้
2.1.1 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ด้ านการมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ
ตารางที่ 4 ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ของคณาจารย์ระดับ
อุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น ด้ านการมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ
(n=336)
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
4.11

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย
มาก
0.69

4.13

0.62

4.16

0.59

4.32

0.61

4.30

0.56

4.01

0.66

4.01

0.73

3.61

0.67

4.08

0.45

X

1. ด้ าน การมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ
1. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบบอย่างที่ดีของสถาบัน
2. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตาม
ครรลองครองธรรม
3. เป็ นบุคคลช่างคิดช่างทาและปฏิบตั ิตนตามที่คิด
ในสิ่ งที่ถูกต้อง
4. ทางานด้วยความทุ่มเท เสี ยสละ มุ่งมัน่
เพื่อความสาเร็ จของงาน
5. มุ่งมัน่ พัฒนาตนในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
ในวิชาชีพ
6. มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของตน
อยูเ่ สมอ
7. สร้างความยึดมัน่ ผูกพัน และสัมพัธภาพให้เกิดขึ้น
ในองค์กร
8. ได้รับความศรัทธา ชื่นชมจากบุคคลภายใน
และภายนอก
รวมเฉลีย่

ลาดับที่
5

มาก

4

มาก

3

มาก

1

มาก

2

มาก

6

มาก

7

มาก

8

มาก
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จากตรารางที่ 4 พบว่า อาจารย์อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้ านการมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.08, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรม ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.61 - 4.32) โดยทางานด้วย
ความทุ่มเท เสี ยสละ มุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จของงาน มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก ( X = 4.32, SD =
0.61) รองลงมาเป็ น การมุ่งมัน่ พัฒนาตนในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานในวิชาชีพ ( X = 4.30, SD = 0.56)
และเป็ นบุคคลช่างคิดช่างทาและปฏิบตั ิตนตามที่คิดในสิ่ งที่ถูกต้อง ( X = 4.16, SD = 0.59) ในขณะที่
การได้รับความศรัทธา ชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก ( X = 3.61, SD = 0.67) เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย
2.1.2 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ
ตารางที่ 5 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ
(n=336)
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
3.91

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย
มาก
0.67

4.09

0.64

3.92

0.68

3.88

0.75

4.01

0.79

4.00

0.67

3.82

0.79

3.79
3.92

0.70
0.52

X

2. ด้ าน การแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ
1.รับรู ้วสิ ยั ทัศน์และภาพลักษณ์ในองค์กรของตน
2.รับรู ้ เรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตน
3.ร่ วมสร้างวิสยั ทัศน์/ภาพลักษณ์ในอนาคต
ขององค์กรที่ควรจะเป็ น
4. มองภาพอนาคตขององค์กรในทางบวก
ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5. ร่ วมสร้างความยึดมัน่ และผูกพันต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6. ร่ วมแสดงความคิด ยอมรับและเข้าใจในความเห็นของ
ส่วนรวม
7. ชักชวนให้ผอู ้ ื่นสนใจ ร่ วมแสดงความคิดฝันอนาคตของ
องค์กร
8. แสวงหาแนวร่ วมในค่านิยมที่ดีขององค์กรและคิดฝันร่ วมกัน
รวม

ลาดับที่
5

มาก
มาก

1
4

มาก

6

มาก
มาก

2
3

มาก

7

มาก
มาก

8
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จากตารางที่ 5 พบว่า อาจารย์อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชา
ชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ โดยภาพรวม มี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.92, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.79 – 4.09) โดยการรับรู้ เรี ยนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
ของตนมีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับที่ แรก ( X = 4.09, SD = 0.64) รองลงมาเป็ นการร่ วมสร้างความยึดมัน่
และผูกพันต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ( X = 4.01, SD = 0.79) และร่ วมแสดงความคิด ยอมรับและเข้าใจ
ในความเห็นของส่ วนรวม ( X = 4.00, SD = 0.67) ในขณะที่ การแสวงหาแนวร่ วมในค่านิยมที่ดีของ
องค์กรและคิดฝันร่ วมกัน ( X = 3.79, SD = 0.70) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.1.3 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้ าทาย
ตารางที่ 6 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย
(n=336)

คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม

3.95

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย
มาก
0.78

3.83

0.77

3.95

0.71

3.87

0.86

3.94

0.73

3.92

0.67

X

3. ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย
1. กล้าคิด กล้าทา ในสิ่ งที่ถูกต้องและท้าท้าย
เพื่อสถาบัน
2. สร้างทีมงานโดยตระหนักถึงความสามารถ
ของบุคคลในสถาบัน
3. ทางานอย่างมีเป้ าหมาย วางแผนงานและกาหนด
วิธีทางานใหม่ๆ
4. สร้างระบบกลไกการทางานที่คานึงถึงวัฒนธรรม
องค์กรและ การมีส่วนร่ วม
5. นาแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร
6. สร้างแรงจูงใจภายในให้ผรู ้ ่ วมงานแสวงหา
สิ่ งใหม่และวิธีการใหม่ๆในการทางาน

ลาดับที่
4

มาก

8

มาก

3

มาก

7

มาก

5

มาก

6
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ตารางที่ 6 (ต่ อ)
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
X

7. ปรับปรุ ง พัฒนาการทางานเพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและ ริ เริ่ มสร้างสรรค์
8. ยอมรับประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่บรรลุผล หรื อ
ข้อผิดพลาด แล้วนามาเป็ นโอกาสต่อการเรี ยนรู ้
เพื่อการพัฒนาสถาบัน
รวมเฉลีย่

3.95

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย
มาก
0.62

ลาดับที่
2

มาก
4.10

0.61

3.94

0.53

1

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า อาจารย์อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร
และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย โดยภาพรวม
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.94, SD = 0.53) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะ
ผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.83-4.10) โดยการยอมรับประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่
บรรลุผล หรื อข้อผิดพลาด แล้วนามาเป็ นโอกาสต่อการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ น
อันดับแรก ( X = 4.10, SD = 0.6 1) รองลงมาเป็ น ปรับปรุ ง พัฒนาการทางานเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและริ เริ่ มสร้างสรรค์ ( X = 3.95, SD = 0. 62) และทางานอย่างมีเป้ าหมาย วางแผนงาน
และกาหนดวิธีทางานใหม่ๆ ( X = 3.95, SD = 0. 71) ในขณะที่ การสร้างทีมงานโดยตระหนักถึง
ความสามารถของบุคคลในสถาบัน ( X = 3.83, SD = 0.77) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.1.4 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ
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ตารางที่ 7 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ
(n=336)

คุณลักษณะผู้นาทางจริยธรรม
X

4. ด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ
1.สร้างความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงาน โดยคานึงถึง
เป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน
2. สร้างความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานระหว่าง
ผูร้ ่ วมงานกับ ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่ก่อให้เกิดความร่ วมแรง
ร่ วมใจ ในการ ทางานร่ วมกัน
4. ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิงาน จากผูร้ ่ วมงานด้วยความจริ งใจ
5. เคารพในปั จเจกบุคคลและให้เกียรติกบั ผูร้ ่ วมงาน
หรื อผูอ้ ื่น
6. ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้อิสระ
ในการตัดสิ นใจของผูร้ ่ วมงาน
7. สร้างความเป็ นวีรบุรุษให้ผรู ้ ่ วมงานและส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เจริ ญก้าวหน้าในการทางาน
8. มอบหมายงานสาคัญให้ผรู ้ ่ วมงานได้ปฏิบตั ิ
ตามความถนัดและความสามารถของบุคคล
รวม

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย

4.07

0.57

4.10

0.50

4.23

0.60

4.19

0.53

4.16

0.64

4.13

0.63

3.76

0.75

3.87

0.72

4.06

0.45

ลาดับที่

มาก

6

มาก

5

มาก

1

มาก

2

มาก

3

มาก

4

มาก

8

มาก

7

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้ านการการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ โดย
ภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.06, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มี
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.76-4.23) โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่
ก่อให้เกิดความร่ วมแรง ร่ วมใจ ในการ ทางานร่ วมกัน มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับที่ แรก ( X = 4.23, SD =
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0.60) รองลงมาเป็ น ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน จากผูร้ ่ วมงานด้วย
ความจริ งใจ ( X = 4.19, SD = 0.53)และเคารพในปั จเจกบุคคลและให้เกียรติกบั ผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื่น
( X = 4.16, SD = 0.64) ในขณะที่ การสร้างความเป็ นวีรบุรุษให้ผรู ้ ่ วมงานและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เจริ ญก้าวหน้าในการทางาน ( X = 3.76, SD = 0.75) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.1.5 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ
ตารางที่ 8 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ
(n=336)

คุณลักษณะผู้นาทางจริยธรรม
4.19

ระดับปฏิบัติ
SD
ความหมาย
มาก
0.64

4.23

0.64

4.14

0.73

3.92

0.80

3.91

0.73

4.19

0.81

4.13

0.63

4.21

0.67

4.12

0.54

X

ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ
1. ยอมรับความสาเร็ จในผลงานของผูร้ ่ วมงาน
2. ยกย่อง ชมเชยผูร้ ่ วมงานที่ทางานสาเร็ จ
ให้สาธารณชนทราบ
3. เชิดชู ให้เกียรติกบั ผูย้ ดึ มัน่ ผูกพันและสร้าง
ค่านิยมที่ดีขององค์กร
4. ให้แรงจูงใจหรื อรางวัลแก่ผรู ้ ่ วมงาน
ในความสาเร็ จของงาน
5. หาวิธี/ รู ปแบบในการเฉลิมฉลองความสาเร็ จ
ของทีมงาน
6. แสดงความประทับใจในความสาเร็ จ
ของผูร้ ่ วมงานอย่างจริ งใจ
7. แสดงความเชื่อมัน่ ในผลงานและความสามารถ
ของผูร้ ่ วมงาน
8. แสดงความยินดี ดีใจต่อความสาเร็ จ
ในการทางาน/ ศึกษาหาความรู ้ของผูร้ ่ วมงาน
รวม

ลาดับที่
3

มาก

1

มาก

5

มาก

7

มาก

8

มาก

4

มาก

6

มาก

2

มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12, SD = 0.54) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.91- 4.23) โดย การยกย่อง ชมเชยผูร้ ่ วมงานที่ทางาน
สาเร็ จให้สาธารณชนทราบ มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับที่ แรก ( X = 4.23, SD = 0.64) รองลงมาเป็ น การ
แสดงความยินดี ดีใจต่อความสาเร็ จในการทางาน/ ศึกษาหาความรู ้ของผูร้ ่ วมงาน ( X = 4.21, SD =
0.67) การยอมรับความสาเร็ จในผลงานของผูร้ ่ วมงาน ( X = 4.19, SD = 0.64) ในขณะที่ การหาวิธี/
รู ปแบบในการเฉลิมฉลองความสาเร็ จของทีมงาน ( X = 3.91, SD = 0.73) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.2 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
ตารางที่ 9 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู
1 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
2 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3 ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
4 ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ
5 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ
SD
X
4.26
0.54
4.36
0.50
4.36
0.52
4.09
0.63
3.94
0.80
4.20
0.48

ความหมาย

ลาดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2
4
5

จากตารางที่ 9 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.20, SD = 0.48) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ( X =
3.94-4.36) โดยด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับที่แรก ( X = 4.36, SD = 0. 50)
รองลงมาเป็ น ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ( X = 4.36, SD = 0.5 2) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
( X = 4.26, SD = 0.5 4) ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ ( X = 4.09, SD = 0. 63) และด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม ( X = 3.94, SD = 0.80)
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เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปรากฏผลดังนี้
2.2.1 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อตนเอง
ตารางที่ 10 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านจรรยาบรรณต่ อตนเอง
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู
ด้ านจรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. ประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพ
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
ตามประเพณี วัฒนธรรมไทย
3.ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จ
อย่างมีคุณภาพตามเป้ าหมาย
4.ศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน
และสะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ
5.ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ตามระเบียบแบบแผน
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ
X

SD

4.31

0.69

4.11

0.68

4.29

0.63

4.19

0.66

4.41

0.59

4.26

0.54

ความหมาย

ลาดับที่

มาก

2

มาก

5

มาก

3

มาก

4

มาก

1

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อตนเอง โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.26, SD = 0.54) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน
เป็ นอันดับที่ 1 ( X = 4.41, SD = 0.59) รองลงมาเป็ น การประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพและเป็ น
แบบอย่างที่ดี ( X = 4.31, SD = 0.69) และปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จอย่างมีคุณภาพตาม
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เป้ าหมาย ( X = 4.29, SD = 0.63) ในขณะที่ การเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ตามประเพณี
วัฒนธรรมไทย ( X = 4.11, SD = 0.68) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.2.2 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ
ตารางที่ 11 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัย
ประชาชื่น ด้ านจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู

ระดับปฏิบัติ
X

ด้ านจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
6. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่า
ของวิชาชีพ
7. รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
8. ยกย่อง เชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ
9. อุทิศตน เพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
10. แสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่พึงประสงค์ของวิชาชีพ
รวมเฉลีย่

ความหมาย

ลาดับที่

มาก

5

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
4
3

SD

4.27

0.71

4.42
4.47
4.31

0.57
0.64
0.62

4.31

0.61

4.36

0.50

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรร ณวิชาชีพครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.36, SD = 0. 50) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 4.27-4.47) โดยการยกย่อง เชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับที่แรก ( X = 4.47, SD = 0.64) รองลงมาเป็ น รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่ง
วิชาชีพ
( X = 4.42, SD = 0.57) และ การแสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่พึงประสงค์ของวิชาชีพ ( X = 4.31, SD =0.61) ในขณะที่ การแสดงความชื่นชมและศรัทธาใน
คุณค่าของวิชาชีพ ( X = 4.27, SD = 0.71) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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2.2.3 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
ตารางที่ 12 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู
ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
1. ให้คาปรึ กษา/ช่วยเหลือศิษย์/ผูร้ ับบริ การ
ด้วยความเมตตากรุ ณาอย่างเต็มความสามารถ
และเสมอภาค
2. ตั้งใจ เสี ยสละในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อศิษย์/
ผูร้ ับบริ การให้ได้รับการพัฒนา
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3. ส่ งเสริ มให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การแสวงหาความรู้
ได้ดว้ ยตนเองจากสื่ ออุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างหลากหลาย
4. ให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมวางแผนการ
เรี ยนรู้และเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม
5. เสริ มสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์/
ผูร้ ับบริ การและให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ

ความหมาย

X

SD

4.44

0.67

ลาดับที่

1
มาก
3

4.34

0.62

มาก
2

4.43

0.57

4.27

0.57

4.32

0.64

4.36

0.52

มาก
มาก

5

มาก

4

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรร ณวิชาชีพครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 4.27-4.44) โดย ให้คาปรึ กษา/ช่วยเหลือศิษย์/
ผูร้ ับบริ การด้วยความเมตตากรุ ณาอย่างเต็มความสามารถและเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับ แรก
( X = 4.44,
SD = 0.67) รองลงมาเป็ น การส่ งเสริ มให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การแสวงหาความรู้ได้ดว้ ย
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ตนเองจากสื่ ออุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ( X = 4.43, SD = 0.57) และตั้งใจ เสี ยสละใน
การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อศิษย์/ผูร้ ับบริ การให้ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ
( X = 4.34, SD = 0.62) ในขณะที่ การให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมวางแผนการเรี ยนรู ้
และเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม ( X = 4.27, SD = 0.57) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
2.2.4 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
ตารางที่ 13 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู
ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ
1. เอื้อาทรและให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ
2. รู ้รักสามัคคีและร่ วมใจกัน ผนึกกาลังในการพัฒนา
การศึกษา
3 . ยอมรับผลงานและวิธีการที่ดีของผูร้ ่ วมประกอบ
อาชีพ
4. พัฒนาองค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี่ ยนรู ้กบั สมาชิก
ในองค์กรวิชาชีพ
5. ร่ วมกิจกรรมและพัฒนาผลงานขององค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ
X

SD

4.07

0.84

4.05

0.84

4.21

0.65

3.97

0.74

4.15

0.61

4.09

0.63

ความหมาย

ลาดับที่

มาก

3

มาก

4

มาก

1

มาก

5

มาก

2

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ โดยภาพรวม มี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.09, SD = 0.63) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.97-4.21) โดยยอมรับผลงานและวิธีการที่ดีของ
ผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก ( X = 4.21, SD = 0. 65) รองลงมาเป็ น การร่ วม
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กิจกรรมและพัฒนาผลงานขององค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ( X = 4.15, SD = 0.61) และ เอื้ออาทร
และให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ ( X = 4.07, SD = 0.84) ในขณะที่ การพัฒนาองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรี่ ยนรู ้กบั สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ ( X = 3.97, SD = 0.74) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.2.5 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อสั งคม
ตารางที่ 14 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
ด้ านจรรยาบรรณต่ อสั งคม
(n=336)

จรรยาบรรณวิชาชี พครู
ด้ านจรรยาบรรณต่ อสั งคม
1. ยึดมัน่ สนับสนุนและส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็ น
ปั จจัยในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3. จัดกิจกรรม ส่ งเสริ มให้ศิษย์เกิดการเรี ยนรู ้
และสามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนการดาเนินงานที่ดี เพื่อปกป้ องสังคม
และสิ ทธิของบุคคลในชุมชน
5. เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
รวมเฉลีย่

ระดับปฏิบัติ
SD
X
4.36

0.60

3.99

0.81

3.81

1.14

3.81

1.11

3.71

1.05

3.94

0.80

ความหมาย

ลาดับที่

มาก

1

มาก

2

มาก

4

มาก

3

มาก

5

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรร ณวิชาชีพครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อสั งคมโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.94, SD = 0. 80) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X = 3.71-4.36)โดยการยึดมัน่ สนับสนุนและส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีคาเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก ( X = 4.36,
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SD = 0. 60) รองลงมาเป็ น การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็ นปั จจัยในการจัด
การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม ( X = 3.99, SD = 0.81) และจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มให้ศิษย์เกิดการ
เรี ยนรู ้และสามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.81, SD = 1.14) ในขณะที่เป็ นผูน้ า
ในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
( X = 3.71, SD = 1.05) เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.3 ลักษณะการประพฤติปฏิบัติในการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พครู
ตารางที่ 15 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะการประพฤติปฏิบัติในภาพรวม
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
สรุ ปลักษณะการปฏิบัติ
1. ยึดมัน่ ในความถูกต้อง คานึงถึงส่ วนรวม
และเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. มีความตระหนักและปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติ
X

SD

4.41

0.59

4.44

0.57

ความหมาย

ลาดับที่

มาก

2

มาก

1

จากตารางที่ 15 ข้อคิดเห็นลักษณะการประพฤติปฏิบตั ิในการเป็ นแบบอย่างที่ดี และการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใน ภาพรวมของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจ
มิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น พบว่า มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ลักษณะ โดย คณาจารย์มี
ความตระหนักและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ( X = 4.44, SD = 0.57) และยึดมัน่ ในความถูกต้อง
คานึงถึงส่ วนรวมและเป็ นแบบอย่างที่ดี ( X = 4.41, SD = 0.59)
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู
3.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
3.1.1 จาแนกตามสั งกัดสถาบัน
ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามสั งกัดสถาบัน
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
1.ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ

2.ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ

3.ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย

4.ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ

5.ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

รวม

* ระดับนัยสาคัญที่ .05

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

3.639

4

.909

ภายในกลุ่ม

66.772

331

.202

รวม

70.410

335

ระหว่างกลุ่ม

6.482

4

1.620

ภายในกลุ่ม

85.621

331

.259

รวม

92.102

335

ระหว่างกลุ่ม

6.659

4

1.665

ภายในกลุ่ม

87.454

331

.264

รวม

94.113

335

ระหว่างกลุ่ม

6.369

4

1.592

ภายในกลุ่ม

62.497

331

.189

รวม

68.866

335

ระหว่างกลุ่ม

9.204

4

2.301

ภายในกลุ่ม

90.352

331

.273

รวม

99.556

335

ระหว่ างกลุ่ม

3.784

4

.946

ภายในกลุ่ม

52.718

331

.159

รวม

56.502

335

F-Ratio

P

4.508

.001*

6.264

.000*

6.301

.000*

8.432

.000*

8.429

.000*

5.939

.000*
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จากตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจาแนกตาม สั งกัดสถาบันด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญ .05 (ค่า F = 5.939 ค่า p = .000) ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า อาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีสังกัดสถาบันต่างกัน มี
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้านการมี
วิถีทางสร้างต้นแบบ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย ด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ และด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 16.1 การเปรียบเทียบลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามสั งกัดสถาบัน เป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD
รายการ

สถาบัน

ลักษณะผูน้ าเชิง นอร์ทกรุ งเทพ
ค่าเฉลี่ย 3.86
จริ ยธรรม
ธนบุรี
ค่าเฉลี่ย4.12
ราชพฤกษ์
ค่าเฉลี่ย 3.99
ธุรกิจบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย 4.06
ปั ญาภิวฒั น์
ค่าเฉลี่ย 4.19

นอร์ ทกรุงเทพ
(n=35)

ธนบุรี
(n=23)

ราชพฤกษ์
(n=46)

ธุรกิจบัณฑิต
(n=41)

ปัญาภิวฒ
ั น์
(n=23)

-

0.001*

0.035*

0.002*

0.000*

-

0.076

0.412

0.419

-

0.263

0.007*

-

0.083
-

จากตารางที่ 16.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตาม สังกัดสถาบัน พบว่า
คณาจารย์ที่มีสังกัด/สถาบันต่างกัน มี คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ มีความแตกต่างกับ 4 สถาบัน และวิทยาลัยราช
พฤกษ์แตกต่างจากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
โดยสถาบัน
เทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์มีค่าเฉลี่ย ( X =4.19) สู งกว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ( X =4.12) มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิต ( X =4.06) วิทยาลัยราชพฤกษ์ ( X =3.99) และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ ( X =3.86)
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3.1.2 จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามตามกลุ่มสาขาวิชา
ระดับลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
1.ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ

2.ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิดแรง
บันดาลใจ

3.ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย

4.ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ

5.ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

3.645

2

1.822

ภายในกลุ่ม

66.765

333

.200

รวม

70.410

335

ระหว่างกลุ่ม

3.292

2

1.646

ภายในกลุ่ม

88.811

333

.267

รวม

92.102

335

ระหว่างกลุ่ม

2.176

2

1.088

ภายในกลุ่ม

91.937

333

.276

รวม

94.113

335

.294

2

.147

ภายในกลุ่ม

68.572

333

.206

รวม

68.866

335

.153

2

.076

ภายในกลุ่ม

99.403

333

.299

รวม

99.556

335

ระหว่ างกลุ่ม

1.334

2

.667

ภายในกลุ่ม

55.168

333

.166

รวม

56.502

335

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม

F-Ratio

p

9.089

.000*

6.171

.002*

3.940

.020*

.714

.491

.256

.775

4.027

.019*
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จากตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจาแนกตาม กลุ่มสาขาวิชาด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ .05 (ค่า F = 4.027 ค่า p = .019) ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า อาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีสังกั
ดกลุ่มสาขาวิชา
ต่างกัน มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า ด้านการมีวถิ ีทาง
สร้างต้นแบบ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ และ ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้า
ทาย มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ในขณะที่ดา้ นการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ และ
ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ ไม่พบความแตกต่างกัน
ตารางที่ 17.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามตามกลุ่มสาขาวิชา
เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD

รายการ
คุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม

สาขาวิชา
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(ค่าเฉลี่ย 3.99)
วิทยาศาสตร์กายภาพ/
สุขภาพ

มนุษย์ ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (n=76)

วิทยาศาสตร์ กายภาพ/
สุ ขภาพ (n=58)

บริหารธุรกิจ
(n=202)

-

0.19

0.15

-

0.00*

(ค่าเฉลี่ย 3.89)
บริ หารธุรกิจ
(ค่าเฉลี่ย 4.07)

-

จากตารางที่ 17.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตาม กลุ่มสาขาวิชา พบว่า
คณาจารย์ที่สังกัดกลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ กายภาพ/สุ ขภาพ มี คุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ ค่าเฉลี่ย
4.07 สู งกว่ากลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ/สุ ขภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่ วนคู่อื่นไม่พบความ
แตกต่าง
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3.1.3 จาแนกตามจาแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามวุฒิการศึกษา
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
1.ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ

2.ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ

3.ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย

4.ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ

5.ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

.338

2

.169

ภายในกลุ่ม

70.072

333

210

รวม

70.410

335

ระหว่างกลุ่ม

1.063

2

.531

ภายในกลุ่ม

91.040

333

.273

รวม

92.102

335

ระหว่างกลุ่ม

2.221

2

1.110

ภายในกลุ่ม

91.892

333

.276

รวม

94.113

335

ระหว่างกลุ่ม

2.868

2

1.434

ภายในกลุ่ม

65.998

333

.198

รวม

68.866

335

.485

2

.243

ภายในกลุ่ม

99.070

333

.298

รวม

99.555

335

.512

2

.256

ภายในกลุ่ม

55.991

333

.168

รวม

56.502

335

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่ างกลุ่ม

F-Ratio

p

.803

.449

1.943

.145

4.024

.019*

7.234

.001*

.816

.443

1.521

.220

จากตารางที่ 18 พบว่า การเปรี ยบเทียบลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม ไม่ พบความ
แตกต่างกัน (ค่า F = 1.521 ค่า p = .220) ซึ่ งเป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า อาจารย์
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ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาต่างกัน
มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ด้านการสร้าง
กระบวนการแบบท้าทาย ด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ มีความ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.1.4 จาแนกตามประสบการณ์ทางการสอน
ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมจาแนกตามประสบการณ์ ทางการสอน
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
1.ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ

2.ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ

3.ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย

4.ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ

5.ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

1.879

3

.626

ภายในกลุ่ม

68.531

332

.206

รวม

70.410

335

ระหว่างกลุ่ม

4.239

3

1.413

ภายในกลุ่ม

87.863

332

.265

รวม

92.102

335

ระหว่างกลุ่ม

4.675

3

1.558

ภายในกลุ่ม

89.438

332

.269

รวม

94.113

335

ระหว่างกลุ่ม

3.444

3

1.148

ภายในกลุ่ม

65.422

332

.197

รวม

68.866

335

ระหว่างกลุ่ม

3.109

3

.1036

ภายในกลุ่ม

96.446

332

.291

รวม

99.556

335

ระหว่ างกลุ่ม

2.129

3

.710

ภายในกลุ่ม

54.373

332

.164

รวม

56.502

335

F-Ratio

p

3.035

.029*

5.340

.001*

5.784

.001*

5.826

.001*

3.568

.014*

4.333

.005*

75

จากตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม จาแนกตามประสบการณ์
ทางการสอน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( F = 4.33, p = .005) ซึ่งเป็ นการยอมรับ
สมมติฐาน แสดงว่าอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นที่
มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกันมีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ
ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ และด้าน การสร้าง
ขวัญและกาลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 19.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามตามประสบการณ์การสอน
เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD
รายการ
คุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม

ประสบการณ์
การสอน
1-4 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.02)
1-8 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.99)
9-12 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.95)
มากกว่า 12 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.221)

1-4 ปี
(n=142)
-

1-8 ปี
(n=108)
0.621

9-12 ปี
(n=40)
0.327

มากกว่ า 12 ปี
(n=46)
.003*

-

0.143

.001*

-

.002*
-

จากตารางที่ 19.1 แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม จาแนกตามตาม
ประสบการณ์การสอน กลุ่มมากกว่า 12 ปี มีความแตกต่างจากกลุ่ม 1-4 ปี , 5-8 ปี , และ 9-12 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์
การสอนมากกว่า 12 ปี มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมต่างจากทุกกลุ่มประสบการณ์
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3.1.5 จาแนกตามประสบการณ์การบริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามประสบการณ์
การบริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา
ระดับลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
1.ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ

2.ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ให้เกิด
แรงบันดาลใจ

3.ด้านการสร้างกระบวนการแบบ
ท้าทาย

4.ด้านการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดง
ความสามารถ

5.ด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

3.665

3

1.222

ภายในกลุ่ม

66.745

332

.201

รวม

70.410

335

ระหว่างกลุ่ม

5.912

3

1.971

ภายในกลุ่ม

86.191

332

.260

รวม

92.102

335

ระหว่างกลุ่ม

4.381

3

1.460

ภายในกลุ่ม

89.732

332

.270

รวม

94.113

335

ระหว่ างกลุ่ม

6.551

3

2.184

ภายในกลุ่ม

62.314

332

.188

รวม

68.866

335

ระหว่างกลุ่ม

4.087

3

1.362

ภายในกลุ่ม

95.469

332

.288

รวม

99.556

335

ระหว่ างกลุ่ม

2.129

3

.710

ภายในกลุ่ม

54.373

332

.164

รวม

56.502

335

F-Ratio

p

6.076

.000*

7.590

.000*

5.403

.001*

11.635

.000*

4.378

.003*

4.333

.001*
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จากตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจาแนกตาม ประสบการณ์
บริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way
ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F = 4.333 ค่า p =
.005) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน แสดงว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีประสบการณ์บริ หารงานหรื อจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาต่างกัน มีลกั ษณะ
ผูน้ าเชิงจริ ยธรรมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้านการมีวถิ ีทางสร้าง
ต้นแบบ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย ด้าน
การทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ และด้านการสร้าง ขวัญและกาลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 20.1 การเปรียบเทียบลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม จาแนกตามประสบการณ์ การบริหารงาน
การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD.
รายการ

ประสบการณ์

ลักษณะผูน้ า

ต่ากว่า 3 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.98)
3-5 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.01)
6-10 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.90)
มากว่า 10 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.27)

เชิงจริ ยธรรม

ตา่ กว่ า 3 ปี
(n=152)
-

3-5 ปี
(n=94)

6-10 ปี
(n=38)

มากกว่ า 10 ปี
(n=52)

0.518

0.24

0.00*

-

0.121

0.00*

-

0.00*
-

จากตารางที่ 20.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของ คณาจารย์
อุดมศึกษา เครื อข่าย วิชาการ เบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตามประสบการณ์การ
บริ หารงานหรื อจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา พบว่า คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การ บริ หารงานหรื อจัด
กิจกรรมให้นกั ศึกษามากกว่า 10 ปี มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมแตกต่างจากกลุ่มที่มีประสบการณ์
อื่นๆอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย ( X =4.27)
กลุ่ม 3-5 ปี ( X =4.01) กลุ่มต่ากว่า 3 ปี ( X =3.98) และกลุ่ม 6-10 ปี ( X =3.90)
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3.2 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
3.2.1 จาแนกตามสั งกัดสถาบัน
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามสั งกัดสถาบัน
ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง

แหล่ งความ
แปรปรวน

3.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

4.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ

5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

รวม

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

5.848

4

1.462

ภายในกลุ่ม

94.392

331

.285

100.240

335

ระหว่างกลุ่ม

6.318

4

1.580

ภายในกลุ่ม

79.224

331

.239

รวม

85.542

335

ระหว่างกลุ่ม

4.990

4

1.248

ภายในกลุ่ม

86.849

331

.262

รวม

91.840

335

ระหว่างกลุ่ม

22.652

4

5.663

ภายในกลุ่ม

113.980

331

.344

รวม

136.632

335

ระหว่างกลุ่ม

27.078

4

6.770

ภายในกลุ่ม

189.618

331

.573

รวม

216.697

335

ระหว่ างกลุ่ม

7.742

4

.946

ภายในกลุ่ม

70.492

331

.159

รวม

78.234

335

รวม
2.ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

SS

F-Ratio

p

5.127

.001*

6.600

.000*

4.775

.001*

16.446

.000*

11.817

.000*

5.939

.000*

จากตารางที่ 21 พบว่า การเปรี ยบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตาม สั งกัด/สถาบัน
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F = 5.939 ค่า p = .000) จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า
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คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่สังกัด/สถาบัน
ต่างกัน มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า ทุกด้าน คือ ด้าน
จรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ ด้าน จรรยาบรรณต่อผูร้ ั บบริ การ
ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 21.1 การเปรียบเทียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ จาแนกตามสั งกัด/สถาบัน เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD
รายการ
ลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม

สถาบัน
นอร์ทกรุ งเทพ
ค่าเฉลี่ย 4.03
ธนบุรี
ค่าเฉลี่ย 4.51
ราชพฤกษ์
ค่าเฉลี่ย 4.10
ธุรกิจบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย 4.22
ปั ญาภิวฒั น์
ค่าเฉลี่ย 4.31

นอร์ ทกรุงเทพ
(n=70)
-

ธนบุรี
(n=46)
0.00*

ราชพฤกษ์
(n=92)
0.34

ธุรกิจบัณฑิต
(n=82)
0.01*

ปัญาภิวฒ
ั น์
(n=46)
0.02*

-

0.00*

0.00*

0.04*

-

0.09

0.01*

-

0.31
-

จากตารางที่ 21.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ จร รยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตาม สังกัดสถาบัน พบว่า
คณาจารย์ที่มีสังกัดสถาบันต่างกัน มี จรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มหาวิทยาลัยธนบุรีแตกต่างจาก 4 สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพต่างจาก 3 สถาบัน วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ไม่ต่างกับมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิต โดยกลุ่ม ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยธนบุรีมีค่าเฉลี่ย ( X =4.51) สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์ ( X =4.31) มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิต ( X =4.22) วิทยาลัยราชพฤกษ์ ( X =4.10) และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ ( X =4.03)
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3.2.2 จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามตามกลุ่มสาขาวิชา
ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
1.จรรยาบรรณต่อตนเอง

แหล่งความ
แปรปรวน

3.จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

4.จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบ
วิชาชีพ

5.จรรยาบรรณต่อสังคม

รวม

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

3.941

2

1.971

ภายในกลุ่ม

96.298

333

.289

100.240

335

.607

2

.303

ภายในกลุ่ม

84.936

333

.255

รวม

85.542

335

.036

2

.018

ภายในกลุ่ม

91.803

333

.276

รวม

91.840

335

.295

2

.147

ภายในกลุ่ม

136.338

333

.409

รวม

136.632

335

.130

2

.065

ภายในกลุ่ม

216.566

333

.650

รวม

216.697

335

.192

2

.096

ภายในกลุ่ม

78.041

333

.234

รวม

78.234

335

รวม
2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

SS

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่ างกลุ่ม

F-Ratio

p

6.814

.001*

1.190

.306

.066

.936

.360

.698

.100

.905

.410

.664
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จากตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมจาแนกตาม กลุ่มสาขาวิชาด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม ไม่พบความแตกต่าง
กัน (ค่า F = 0.410 ค่า p = 0.664) ซึ่งเป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่สังกัด กลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีคุณลักษณะ
ผูน้ าเชิงจริ ยธรรมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อตนเอง แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน จรรยาบรรณต่อ
ผูร้ ับบริ การ ด้าน จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และด้าน จรรยาบรรณต่อสังคม ไม่พบความ
แตกต่าง

3.2.3 จาแนกตามวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง

แหล่ งความ
แปรปรวน

3.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

2.349

2

1.174

ภายในกลุ่ม

97.891

333

.294

100.204

335

ระหว่างกลุ่ม

2.980

2

1.490

ภายในกลุ่ม

82.562

333

.248

รวม

85.542

335

ระหว่างกลุ่ม

1.867

2

.933

ภายในกลุ่ม

89.973

333

.270

รวม

91.840

335

รวม
2.ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

SS

F-Ratio

p

3.995

.019*

6.010

.003*

3.455

.033*
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4.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ

5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

รวม

ระหว่างกลุ่ม

.163

2

.081

ภายในกลุ่ม

136.470

333

.410

รวม

136.632

335

2.211

2

1.105

ภายในกลุ่ม

214.481

333

.644

รวม

216.692

335

ระหว่ างกลุ่ม

1.323

2

.662

ภายในกลุ่ม

76.910

333

.231

รวม

78.234

335

ระหว่างกลุ่ม

.199

.820

1.716

.181

2.865

.058

จากตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามวุฒิการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (ค่า F =
2.865 ค่า p = .058 ) จึงเป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการ
เบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ทุกด้านไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ มีความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่ วนด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ไม่พบ
ความแตกต่าง
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3.2.4 จาแนกตามประสบการณ์ทางการสอนของอาจารย์
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามประสบการณ์ ทางการสอน
ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

4.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ

5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

รวม

MS
3

.266

99.442

332

.300

100.240

335

ระหว่างกลุ่ม

1.281

3

.427

ภายในกลุ่ม

84.261

332

.254

รวม

85.542

335

ระหว่างกลุ่ม

1.790

3

.597

ภายในกลุ่ม

90.049

332

.271

รวม

91.840

335

9.377

3

3.126

ภายในกลุ่ม

127.255

332

.383

รวม

136.632

335

ระหว่างกลุ่ม

10.544

3

3.515

ภายในกลุ่ม

206.153

332

.621

รวม

216.697

335

ระหว่ างกลุ่ม

2.281

3

.760

ภายในกลุ่ม

75.952

332

.229

รวม

78.234

335

รวม

3.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

df

.798

ภายในกลุ่ม

2.ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

SS

ระหว่างกลุ่ม

F-Ratio

p

.888

.447

1.682

.171

2.200

.088

8.155

.000*

5.660

.001*

3.319

.020*
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จากตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามประสบการณ์ทางการ
สอน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F = 3.319 ค่า p = .020) จึงเป็ นการยอมรับ
สมมติฐาน แสดงว่า คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชา
ชื่น ที่มีประสบการทางการสอนต่างกันมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน
พบว่า จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ
ไม่พบความแตกต่างกัน
ตารางที่ 24.1 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามตามประสบการณ์การสอน
เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD
รายการ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

ประสบการณ์
การสอน
1-4 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.12)
5-8 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.28)
9-12 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.17)
มากกว่า 12 ปี
(ค่าเฉลี่ย 4.33)

1-4 ปี
(n=142)
-

5-8 ปี
(n=108)
0.011*

9-12 ปี
(n=40)
0.577

มากกว่ า 12 ปี
(n=46)
.013*

-

0.218

.586

-

.134
-

จากตารางที่ 24.1 จรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามตามประสบการณ์การสอน กลุ่ม 1-4 ปี
มีความแตกต่างจากกลุ่ม 5-8 ปี , และ 9-12 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยคู่อื่นไม่พบ
ความแตกต่าง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 1-4 ปี มี จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ต่างจากทุกกลุ่มประสบการณ์อื่นๆยกเว้นกลุ่ม 9-12 ปี
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3.2.5 จาแนกตามประสบการณ์การบริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา
ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามประสบการณ์ การบริหารงาน
การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา
ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง

แหล่ งความ
แปรปรวน

3.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

4.ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วม
ประกอบวิชาชีพ

5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

รวม

df

MS

ระหว่างกลุ่ม

2.411

3

.804

ภายในกลุ่ม

97.828

332

.295

100.240

335

ระหว่างกลุ่ม

2.853

3

.951

ภายในกลุ่ม

82.689

332

.249

รวม

85.542

335

ระหว่างกลุ่ม

3.513

3

1.171

ภายในกลุ่ม

88.326

332

.266

รวม

91.840

335

ระหว่างกลุ่ม

13.347

3

4.449

ภายในกลุ่ม

123.286

332

.371

รวม

136.632

335

ระหว่างกลุ่ม

11.491

3

3.830

ภายในกลุ่ม

205.206

332

.618

รวม

216.697

335

ระหว่ างกลุ่ม

4.767

3

1.589

ภายในกลุ่ม

73.467

332

.221

รวม

78.234

335

รวม
2.ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

SS

F-Ratio

p

2.728

.044*

3.818

.010*

4.402

.005*

11.981

.000*

6.197

.000*

7.181

.000*

จากตารางที่ 25 พบว่า การเปรี ยบเทียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู จาแนกตามประสบการณ์การ
บริหารงานหรือจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way
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ANOVA) พบว่า โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ค่า F = 7.181
ค่า p = .000) จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจ
มิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ที่มีประสบการ ณ์บริ หารงานหรื อจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาต่างกัน มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย ด้าน พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทุกด้าน คือ
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และด้าน จรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 25.1 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู จาแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน
การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา เป็ นรายคู่โดยวิธี LSD
รายการ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

ประสบการณ์
ต่ากว่า 3 ปี
ค่าเฉลี่ย 4.09
3-5 ปี
ค่าเฉลี่ย 4.29
6-10 ปี
ค่าเฉลี่ย 4.14
มากว่า 10 ปี
ค่าเฉลี่ย 4.40

ตา่ กว่ า 3 ปี
(n=76)
-

3-5 ปี
(n=47)
0.01*
-

6-10 ปี
(n=19)
0.618

มากกว่ า 10 ปี
(n=26)
0.00*

0.087

.177
-

.009*
-

จากตารางที่ 25.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ จร รยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตามประสบการณ์การ
บริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา พบว่า คณาจารย์ที่มีประสบการณ์การ บริ หารงานหรื อจัด
กิจกรรมให้นกั ศึกษาต่ากว่า 3 ปี มีความแตกต่างจากกลุ่ม 3-5 ปี และกลุ่มมากกว่า 10 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่ม 6-10 ปี ต่างจากกลุ่มมากกว่า 10 ปี โดยกลุ่มที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ย ( X =4.40) กลุ่ม 3-5 ปี ( X =4.29) กลุ่ม 6-10 ปี ( X =4.14) และกลุ่มต่ากว่า 3 ปี
( X =4.09)
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ตอนที่ 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม กับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
ตารางที่ 26 ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม กับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
รายการความสั มพันธ์
1) คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
(r)

p- value

.698

.000*

จากตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู พบว่า มีค่า r = .698, แสดงว่าคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมมีความสัมพันธ์กบั จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ในทางบวกและอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับความมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชนเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชนเครื อข่ายทางวิชาการ
เบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น รวมจานวน 336 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท ( Likert) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One way
ANOVA) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
และการเปรี ยบเทียบรายคู่ ตามวิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s least significant difference : LSD)
สรุ ปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สั งกัดสถาบัน ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอน อยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันการศึกษา เอกชนเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น 5 แห่ง จานวน
รวมทั้งสิ้ น 336 คน เป็ นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตร้อยละ 24.41 วิทยาลัยราชพฤกษ์ร้อย
ละ 27.38 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพร้อยละ 20.83 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ร้อยละ 13.69
และมหาวิทยาลัยธนบุรีร้อยละ 13.69
1.2 กลุ่มสาขาวิชา เป็ นอาจารย์สังกัดคณะวิชาบริ หารธุ รกิจ ร้อยละ 43.45 คณะ
วิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 13.69 และคณะวิชาเทคโนโลยี ร้อยละ 10.71 ในส่ วนของกลุ่ม สาขาวิชา/
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หลักสู ตร เป็ นอาจารย์สังกั ดกลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจร้อยละ 60.12 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.62 และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ/สุ ขภาพ ร้อยละ 17.26
1.3 วุฒิการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา เอกชน เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น เป็ นอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 1.19 ปริ ญญาโท ร้อยละ 93.45 วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 5.36
1.4 ประสบการณ์ การสอนระดับอุดมศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคณาจารย์ที่
สอนระดับอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
เป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1-4 ปี ร้อยละ 42.26 รองลงมาเป็ น 5-8 ปี ร้อย
ละ 32.14 มากกว่า 12 ปี ร้อยละ 13.69 และ 9-12 ปี ร้อยละ 11.90
1.5 ประสบการณ์บริหารงานการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นคณาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา เอกชนเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น เป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์บริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา
ที่ มี
ประสบการณ์ต่ากว่า 3 ปี ร้อยละ 45.24 มีประสบการณ์ 3-5 ปี ร้อยละ 27.9 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ
15.48 และมีประสบการณ์ 6-10 ปี ร้อยละ 11.31
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 การศึกษาระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของ
คณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น
2.1.1 ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม พบว่า อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม โดย
ภาพรวม มีระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน
พบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ( X =3.92-4.12) โดยด้านการสร้างขวัญ
และกาลังใจ มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับ แรก รองลงมาเป็ น ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ ด้านการทาให้
ผูอ้ ื่นได้แสดงความสามารถ ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย และ ด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้
เกิดแรงบันดาลใจ
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมเป็ นรายด้าน สรุ ปผลได้ดงั นี้
1) ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ
ของ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับ
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.08)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบ อยูใ่ น
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ระดับมากทุกข้อ ( X =3.61-4.32) โดยมีการทางานด้วยความทุ่มเท เสี ยสละ มุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จของ
งาน มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับ แรก รองลงมาเป็ น การมุ่งมัน่ พัฒนาตนในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานใน
วิชาชีพ และเป็ นบุคคลช่างคิดช่างทาและปฏิบตั ิตนตามที่คิดในสิ่ งที่ถูกต้อง ในขณะที่ การได้รับความ
ศรัทธา ชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2) ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้
เกิดแรงบันดาลใจ ของอาจารย์อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มี
ระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการแบ่งปั นวิสัยทัศน์ให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ ( X =3.79-4.09) โดย มีการรับรู้ เรี ยนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตน มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ น
อันดับแรก รองลงมาเป็ นการร่ วมสร้างความยึดมัน่ และผูกพันต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และร่ วม
แสดงความคิด ยอมรับและเข้าใจในความเห็นของส่ วนรวม ในขณะที่การแสวงหาแนวร่ วมในค่านิยม
ที่ดีขององค์กรและคิดฝันร่ วมกัน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
3) ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการสร้ างกระบวนการ
แบบท้าทาย ของอาจารย์อุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับ
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X =3.94) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
( X =3.83-4.10) โดยการยอมรับประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่บรรลุผลหรื อข้อผิดพลาด แล้วนามาเป็ น
โอกาสต่อการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาสถาบัน มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นการปรับปรุ ง
พัฒนาการทางานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และทางานอย่างมีเป้ าหมาย
วางแผนงานและกาหนดวิธีทางานใหม่ๆ ในขณะที่การสร้างทีมงานโดยตระหนักถึงความสามารถ
ของบุคคลในสถาบัน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
4) ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดง
ความสามารถ ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มี
ระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ด้านการการทาให้ผอู ้ ื่นได้แสดงความสามารถ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ ( X =3.67-4.23) โดยมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่ก่อให้เกิดความร่ วมแรง ร่ วมใจ ในการ
ทางานร่ วมกัน มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับ แรก รองลงมาเป็ น ความตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานจากผูร้ ่ วมงานด้วยความจริ งใจ และเคารพในปั จเจกบุคคลและให้
เกียรติกบั ผูร้ ่ วมงานหรื อผูอ้ ื่น ในขณะที่ การสร้างความเป็ นวีรบุรุษให้ผรู ้ ่ วมงานและส่ งเสริ มให้
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เจริ ญก้าวหน้าในการทางาน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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5) ระดับคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ
ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับ
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการสร้างขวัญและกาลังใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.12)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X =3.914.23) โดยการยกย่อง ชมเชยผูร้ ่ วมงานที่ทางานสาเร็ จให้สาธารณชนทราบ มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับ
แรกรองลงมาเป็ นการแสดงความยินดี ดีใจต่อความสาเร็ จในการทางาน/ ศึกษาหาความรู้ของ
ผูร้ ่ วมงาน และยอมรับความสาเร็ จในผลงานของผูร้ ่ วมงาน ในขณะที่ การหาวิธี/ รู ปแบบในการเฉลิม
ฉลองความสาเร็ จของทีมงาน เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2.1.2 ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร
และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.02)
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
( X =3.94-4.36) โดยด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ น ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ
และ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
เมื่อพิจารณารายด้านสรุ ปได้ดงั นี้
1) ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อตนเอง ของ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อตนเองโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
( X =4.26) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ ( X =4.11-4.41) โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน
มี
ค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นการประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ดี
และปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จอย่างมีคุณภาพตามเป้ าหมาย ในขณะที่การเป็ นแบบอย่างใน
การดาเนินชีวติ ตามประเพณี วัฒนธรรมไทย เป็ นอันดับสุ ดท้าย
2) ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ ของ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
( X =4.36) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ ( X =4.27-4.44) โดย การยกย่อง เชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ
มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ น
อันดับแรก รองลงมาเป็ นการรักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ และ แสวงหาวิธีการเพื่อ
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การพัฒนาวิชาชีพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่พึงประสงค์ของวิชาชีพ ในขณะที่การแสดงความชื่นชม
และศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ เป็ นอันดับสุ ดท้าย
3) ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
( X =4.36) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ ( X =4.27-4.44) โดยการให้คาปรึ กษา/ช่วยเหลือศิษย์/ผูร้ ับบริ การด้วยความเมตตากรุ ณาอย่าง
เต็มความสามารถและเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นการส่ งเสริ มให้ศิษย์/
ผูร้ ับบริ การแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากสื่ ออุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย และตั้งใจ
เสี ยสละในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อศิษย์/ผูร้ ับบริ การให้ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ ในขณะที่การให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมวางแผนการเรี ยนรู ้และเลือกวิธีปฏิบตั ิที่
เหมาะสม เป็ นอันดับสุ ดท้าย
4) ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.09) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ( X =3.97-4.21) โดย การยอมรับผลงานและวิธีการที่ดีของผูร้ ่ วม
ประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับที่ แรก รองลงมาเป็ น การร่ วมกิจกรรมและพัฒนาผลงานของ
องค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ และ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ ในขณะที่
การพัฒนาองค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ เป็ นอันดับสุ ดท้าย
5) ระดับจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อสั งคม ของ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้ นจรรยาบรรณต่อสังคมโดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.94)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
( X =3.17-4.36) โดย การ ยึดมัน่ สนับสนุนและส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีค่าเฉลี่ยสู ง เป็ นอันดับ แรก รองลงมาเป็ น การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมมาเป็ นปั จจัยในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม และจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มให้ศิษย์เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ การเป็ น
ผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็ นอันดับสุ ดท้าย
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จากการศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งภาพรวมและรายด้าน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้วา่ คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เครื อข่าย
วิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นมีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในระดับมาก
2.1.3 ผลสรุ ปของการประพฤติปฏิบตั ิใน การเป็ นแบบอย่างที่ดี และการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใน ภาพรวมของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น พบว่า มีการ ประพฤติ ปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมากโดยความตระหนักและปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.44 และการยึดมัน่ ในความถูกต้อง คานึงถึงส่ วนรวมและเป็ น
แบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.41
2.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล
2.2.1 ผล การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล สรุ ปได้ดงั นี้
1) อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ที่สังกัดสถาบัน และกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
2) อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐาน
3) อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ที่มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกัน มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม กันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
4) อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
ที่มีประสบการณ์บริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
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2.2.2 ผลการเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้ดงั นี้
1) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น ที่สังกัดสถาบันต่างกัน มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ไม่พบความ
แตกต่าง จึงเป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน
2) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น ที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ไม่ แตกต่างกัน จึงเป็ น
การปฏิเสธสมมติฐาน
3) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น ที่มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกัน มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
4) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั
ประชาชื่น ที่มีประสบการณ์บริ หารงาน การจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาต่างกัน มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
2.3 ผลการศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชี พครู
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก และอยู่ใน
ระดับสู ง (r=0.698) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากกระบวนการวิจยั และผลการวิจยั ที่คน้ พบ นาไปสู่ การอภิปรายผลได้วา่ การวิจยั ครั้งนี้
บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยค้นพบคาตอบได้ตามปัญหาการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรร มของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร
และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
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1.1 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ เป็ นการทางานด้วย
ความทุ่มเท เสี ยสละ มุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จของงาน
เป็ นคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่า
การปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างของผูบ้ ริ หาร ในกรอบของคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อการปฏิบตั ิ
ตามครรลองครองธรรมเป็ นแบบอย่างที่ดี จะ ทาให้ผอู้ ื่นเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ
ความคิดเห็นและพฤติกรรม ได้รับความชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอ กองค์การ สอดคล้องกับ
แนวคิดของธงชัย สันติวงษ์ ( 2551:32) ที่กล่าวถึงลักษ ณะนักบริ หารรุ่ นใหม่วา่ “การเป็ นผูบ้ ริ หารใน
ยุคโลกาภิวตั น์จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีคุณธรรมทั้งนี้เพราะองค์การในยุคสมัยใหม่ ( New society) ซึ่ง
เป็ นองค์การที่ใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐาน ( Knowledgebased organization) มีการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
(Learning organization) มุ่งแสวงหาความเป็ นเลิศ ( Insearch for excellent) มีความโปร่ งใส
(Transparent) และมีความเป็ นมาตรฐาน ( Standardization) การที่ผบู้ ริ หารจะทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็ จในสังคมสมัยใหม่ได้ จึงจาเป็ นที่ตอ้ งใช้คุณธรรมและจริ ยธรรมพื้นฐานสาคัญ ” โดยเฉพาะ
การทางานด้วยความทุ่มเท เสี ยสละ มุ่งมัน่ เพื่อความสาเร็ จของงาน เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องทาให้ เป็ น
ที่ประจักษ์
1.2 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ
เป็ นการรับรู้ เรี ยนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตน ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะผูน้ าที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทั้งนี้
เป็ นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่รวม ทั้งความเชื่อ
ค่านิยม ที่สมาชิกของ หน่วยงาน มีร่วมกันและใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบพฤติกรรม การ
ปฏิบตั ิงานที่สามารถถ่ายทอดสู่ บุคลากรในหน่วยงานได้ ดังนั้นการปฏิบตั ิตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และภาพลักษ ณ์ของหน่วยงาน ในองค์กร จึง สามารถทาได้จริ ง โดยการเรี ยนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร ร่ วม กัน สร้างวิสัยทัศน์/ภาพลักษณ์ในอนาคตขององค์กร
ตาม ที่ควรจะเป็ น
สอดคล้องกับแนวคิดของสมชัย ตั้งพร้อมพันธ์ (255 1 : 56) ที่กล่าวถึง ความสาคัญของวัฒนธรรม
องค์กรว่า “วัฒนธรรมเป็ นรากฐานที่กาหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ สังคม ...เป็ น
หลักในการดารงชีวติ หรื อวิถีชีวติ หรื อเป็ นแบบแผนสาหรับพฤติกรรมในการทางานของมนุษย์ เป็ น
แบบหรื อวิถีการดารงชีวติ ที่ทาให้องค์การมีเอกลักษณ์ ที่แตก ต่างไปจากองค์การอื่น และแบบการ
ดารงชีวติ นี้สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่อกันหรื อแพร่ กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิก โดยมีการเรี ยนรู ้
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม องค์กรนี้เปรี ยบเสมือนเป็ นกาวหรื อหลักที่ยดึ องค์การ
หรื อหน่วยงานให้กลมเกลียว กัน โดย 1) วัฒนธรรมองค์การสามารถกาหนดรู ปแบบพฤติกรรมของ
องค์การได้ 2
) รู ปแบบพฤติกรรมองค์การที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การอาจเป็ นได้ท้ งั ปั จจัย
เกื้อกูลหรื ออุปสรรคต่อการดาเนินงานขององค์การ
3) วัฒนธรรม องค์กร จะมี พลัง ชักนาให้เกิด
ภาวการณ์เรี ยนรู ้ต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมองค์การในฐานะ ที่ เป็ นแบบแผน
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สาหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การเป็ นเสมือนแกนกลางของทุกสิ่ งทุกอย่างในการดาเนินงาน ของ
บุคลากรในองค์การทั้งโครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม และสิ่ งแวดล้อมในองค์การ
1.3 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้ าทาย เป็ น การ
ปฏิบตั ิตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม ไม่เห็นแก่ตวั และพวกพ้องตนเอง ด้วยความกล้าหาญ มี
ความคิดเชิงบวก เด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสี ย มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ การยอมรับ
ประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่บรรลุผล หรื อข้อผิดพลาด แล้วนามาเป็ นโอกาสต่อการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนา
สถาบัน ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิที่ดีสอดคล้องกับวงจร
PDCA (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://www.oknation.net/blog/print.php) ที่วา่ PDCA หรื อวงจรเดมิง (Deming Cycle) เป็ นวงจรการ
ควบคุมคุณภา พที่ประกอบด้วย 1) วางแผน (Plan) เป็ น การวางแผนการดาเนินงานอย่างรอบคอบ
ครอบคลุมถึงการกาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาสิ่ งใหม่ๆ หรื อ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การกาหนดเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินงาน การจัดอันดับความสาคัญของ เป้ าหมาย การดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน กาหนดผูร้ ับผิดชอบหรื อผูด้ าเนินการ การวางแผนช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่
เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสู ญเสี ยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
2) ปฏิบตั ิ การ (Do) เป็ น การ
ดาเนินการตามแผน ที่กาหนดไว้ และผูร้ ับผิดชอบ 3) ตรวจสอบ (Check) เป็ นการตรวจสอบ การที่
ปฏิบตั ิตามแผน ในลักษณะ การประเมินโครงการ การประเมินขั้นตอนการดาเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การดาเนินงานตามแผนที่ได้ต้ งั ไว้ โดย ตนเอง หรื อ โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
แผนการดาเนินงานนั้น ๆ 4) การปรับปรุ งแก้ไข (Act) เป็ น การนาผลการประเมินมาพัฒนา แผน เป็ น
การนาผลการประเมินมาวิเคราะห์วา่ มีโครงสร้าง หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานใดที่ควรปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดาเนินการใหม่ที่เหมาะสม สาหรับ
การดาเนินการในโอกาสต่อไป
1.4 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ เป็ น
การปฏิบตั ิตนเพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงานใน องค์กรโดยคานึงถึงเป้ าหมายในการทางาน
ร่ วมกันให้บรรลุผลสาเร็ จ ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน ก่อให้เกิด
การร่ วมแรง ร่ วมใจในการทางานร่ วมกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ามีความตระหนักใน ความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างบุคคลในองค์การ ที่ส่งผลต่อการ ดาเนินการให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความเข้าใจอันดีต่อกัน นาไปสู่ ความ ร่ วมมือกัน
ประสานงาน ช่วยเหลือแบ่งปั น ให้อภัยต่อกัน ส่ งผลให้การทางานร่ วมกัน ส่ งผลสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า
ซึ่งในท้า ยที่สุดก็จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของ บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของเอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2554 : 89) ที่กล่าวถึงการสร้าง สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ว่า “ต้อง
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อาศัยคุณลักษณะภายในหรื อทัศนคติของบุคคลที่สาคัญ ได้แก่ 1) การยอมรับและให้เกียรติ กบั ลักษณะ
ส่ วนตัวหรื อลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเป็ น ให้เกียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล ให้ความ
เป็ นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผอู ้ ื่น 2) การทาความเข้าใจใน สาระและความรู ้สึกของสิ่ งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน เข้าใจใน ความรู ้สึกของผูอ้ ื่นเสมือนเป็ นตัวเ รา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจ
ความรู ้สึกซึ่ งกันและกัน สัมพันธภาพนั้น ไม่สามารถดาเนินไป ถึงขั้นที่ลึกซึ้ งได้ 3) ความจริ งใจ
ไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู ้สึก และทัศนคติของตนเอง”
1.5 คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ โดยเฉพาะการยก
ย่อง ชมเชยผูร้ ่ วมงานที่ทางานสาเร็ จให้สาธารณชนทราบ
เป็ นคุณลักษณะที่อาจารย์อุดมศึกษา
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่า ขวัญ
และกาลังใจในการทางาน เป็ น สภาพทางจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่อาจจะเ กิดจากความรู้สึกนึกคิดที่
ได้รับอิทธิ พล แรงกดดัน หรื อสิ่ งเร้าจากสภาพแวดล้อมในองค์การ ปรากฏเป็ นพฤติกรรมในการ
ทางาน ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อผลงานของแต่ละบุคคล ขวัญและกาลังใจ มีผลกระทบต่องาน ผลผลิต
ความร่ วมมือ ความกระตือรื อร้น และความสาเร็ จของหน่วยงาน ดังแนวคิดของกลุ่มความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) ซึ่งมี มาสโลว์ (Maslow) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg)
ลิเคิร์ท ( Likert) ที่ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในงานที่เกิดจากความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการ
ความสาเร็ จของงานและการต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ กนกอร สมปราชญ์. (2546 :
126) ได้กล่าวถึงการบริ หารขวัญและกาลังใจว่า “ การยกระดับขวัญและกาลังใจทาได้โดยการควบคุม
ดูแล ให้ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจอยูใ่ นสภาพที่ดีมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผล
กระทบต่อขวัญและกาลังใจดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรตระหนักและพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ภายในหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งหาทางปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งต่างๆ ที่คิดว่าเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อเสริ มสร้างให้ขวัญและกาลังใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาดีข้ ึน”
2. จรรยาบรรณาวิชาชี พครู เป็ นพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
คณาจารย์
ระดับอุดม ศึกษา เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีระดับ การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน
2.1 จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อตนเอง เป็ นทั้งพฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงความเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง มีวสิ ัยทัศน์ ทันต่อ เหตุการณ์ มี
การพัฒนาทั้งทางด้านวิทยาการและสังคม โดย อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร
และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ “ ความซื่อสัตย์ ( Integrity) และความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็ นคุณลักษณะ

98

พึงประสงค์ที่สาคัญ และเป็ น ที่ตอ้ งการของทุกหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่ งนอกจากจะ
ส่ งผลต่อการรักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของ องค์การแล้วยังรวมไปถึงการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหรื อกฎของหน่วยงาน ทาให้หลายแห่ง กาหนดความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็ นวัฒนธรรม
องค์การ ( Corporate Culture) หรื อคุณค่าร่ วม ( Core Value) ที่อยากให้บุคลากรทุกคนปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ ( http://km.ru.ac.th/oasc/index.php) ยังกล่าวถึงความสาคัญของ ความซื่อสัตย์ในการทางาน
ว่าจะส่ งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่ วนบุคคล ( Personal Attribute) และ ส่ งผลที่ดีต่อการงานหลาย
อย่าง เช่น 1) การได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน พนักงานที่มีความซื่ อสัตย์ยอ่ มทาให้หวั หน้างาน
พร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สาคัญหรื อเป็ นความลับของบริ ษทั ให้ ทา 2) ความน่าเชื่อถือ
โดยจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้างาน เพื่อน
ร่ วมงาน ลูกน้อง หรื อแม้กระทัง่ ลูกค้า ผูม้ าใช้บริ การ 3 ) มีโอกาสทางานใหญ่หรื อสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ น
งานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรื อองค์การ นับเป็ นโอกาสที่จะได้แสดงฝี มือการทางานที่จะส่ งผล
ต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบตั ิงาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม (Added Value) ด้วย” (สมชัย
ตั้งพร้อมพันธ์ (2551) และ ผลการวิจยั นี้ยงั สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ สุ ธาสิ นี แม้นญาติ ( 2550)
เรื่ อง โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า มีเพียง
ตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อองค์การ ความรับผิดชอบและความซื่ อสัตย์ที่มีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาโดยลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ตัวแปรสังเกตที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความซื่ อสัตย์ รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์การและความรับผิดชอบ
ตามลาดับ
2.2 จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อวิชาชี พ เป็ นพฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู โดยอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิโดยยกย่อง เชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ ทั้งนี้อาจจะเป็ น
เพราะการยกย่อง เชิดชู ชมเชย เป็ นกิจกรร มที่ทุกหน่วยงานใช้ในการสร้างกาลังใจ หลายหน่วยงานมี
แนวคิดในการยกย่องให้รางวัลครู และบุคคลในสาขาวิชาชีพ ผูม้ ีผลงานดีเด่นและผูท้ ี่กระทาความดีที่
สร้างสมมาในอดีต มีท้ งั การประกาศยกย่องครู ให้รางวัลแก่บุคคลหรื อหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นและ
ได้กระทาความดีให้เป็ นที่ประจักษ์ เพื่อเป็ นกาลังใจให้ปฏิบตั ิงานต่อไป และเป็ นทั้งการส่ งเสริ มและ
เปิ ดโอกาสให้บุคคลหรื อหน่วยงานนั้นได้ทาประโยชน์ให้แก่วชิ าชีพ สังคม และประเทศชาติมากขึ้น
นานาประเทศให้ความสาคัญต่อการยกย่องให้รางวัลครู ผมู ้ ีผลงานดีเด่น เพื่อสร้า
งกาลังใจในการ
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ปฏิบตั ิงาน อีกทั้งเป็ นการจูงใจให้คนดี คนเก่งมาประกอบวิชาชีพครู ซึ่ งมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อ
คุณภาพของการศึกษา คุณภาพของเยาวชน และการพัฒนา สังคม ประเทศชาติโดยส่ วนรวมอีกด้วย จึง
นับเป็ นหน้าที่ของครู ทุกคนที่จะต้องช่วยกันการยกย่องเทิดทูนวิชาชีพของตน อย่างน้อยจะต้องทาให้
สังคมตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพนี้ ถึงแม้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร ครู
ทุกคนต้องจะหาหนทางให้เกียรติคุณวิชาชีพครู กลับไปสู่ ฐานะแห่งปูชนียบุคคลดังที่เคยเป็ นมาตั้งแต่
โบราณ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2549 : 71-73)
2.3 จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ เป็ นทั้ง พฤติกรรม
และแนวความคิดของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงความรัก ความเมตตากรุ ณา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม
ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ ตามบทบาทหน้าที่ อย่างเท่าเทียมกัน อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิโดยการให้คาปรึ กษา /ช่วยเหลือ
ศิษย์/ผูร้ ับบริ การด้วยความเมตตากรุ ณาอย่างเต็มความสามารถและเสมอภาค ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะ
ธรรมชาติของครู ตอ้ งมีความรักและเมตตาต่อศิษย์อยูเ่ สมอ ซึ่งเป็ นผลให้พฤติกรรมที่ครู แสดงออกต่อ
ศิษย์ เป็ นไปในทางสุ ภาพเอื้ออาทรส่ งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้า
น นอกจากนี้ยงั กาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่วา่ ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ ให้ความเอาใจใส่ ช่ว ยเหลือส่ งเสริ ม ให้กาลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่ศิษย์ทุกคน ตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์อย่าง
จริ งใจ เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ ลัทธิ พ้นื ฐานของศิษย์ จนเป็ นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้รวมทั้งเป็ น
ผลไปสู่ การพัฒนารอบด้านอี กด้วย...ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกายสติปัญญา
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ มีการลงโทษหรื อให้รางวัล เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา และ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงปรารถนาด้วย ครู ตอ้ งอบรมสั่งสอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู้ทกั ษะ และนิสัยที่
ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีการแสดงอกกอย่างสม่าเสมอของครู ที่ศิษย์สามารถสังเกตรับรู ้ได้เอง
และเป็ นการแสดงที่เป็ นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดับสู งตามค่านิยม คุณธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงาม (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2541 : 68)
2.4 จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบวิชาชี พ เป็ นทั้ง
พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมจริ ยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
อาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น มีการปฏิบตั ิโดย การยอมรับ
ผลงานและวิธีการที่ดีของผูร้ ่ วมประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าผูร้ ่ วมวิชาชีพเป็ นผูท้ ี่ รู้จกั
เสี ยสละ เอื้ออาทร มีความรัก ความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ และร่ วมใจกัน
ผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงานเลขาคุรุสภา. (2553 : 125). ที่
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กล่าวว่า “ เป็ นหน้าที่สาคัญที่ผรู ้ ่ วมประกอบวิชาชีพครู ทุกคนจะต้องช่วยกัน ดารงวิชาชีพให้เป็ นที่
ยอมรับ โดย 1) มี ศรัทธาต่อวิชาชีพ โดย เห็นว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ในฐานะที่เป็ นอาชีพที่สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ของสังคม ผูอ้ ยูใ่ น
วิชาชีพจะต้องมัน่ ใจในการประกอบวิชาชีพครู ดว้ ยความรัก และชื่นชมในความสาคัญของวิชาชีพ 2)
มีจิตสานึกในการธารง ปกป้ อง และรักษาเกียรติภูมิของวิชา ชีพ ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน ทาให้
สถานะของวิชาชีพต้องตกต่า มัวหมอง เกิดความเสี ยหาย 3) ช่วยกัน พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้าวิจยั สร้างความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้ เพื่อทาให้วทิ ยาการในศาสตร์
สาขาวิชาชีพครู กา้ วหน้าทันเหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทาให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น
โดยวิธีการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ (Active learnner) เป็ นคน ช่างคิด มี
วิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 4) สร้างองค์กรวิชาชีพ ครู ให้แข็งแกร่ ง โดยถือเป็ นหน้าที่ที่
จะต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้ มีความมัน่ คง เป็ นสื่ อกลางระหว่างสมาชิ ก เปิ ดโอกาสให้ครู ทุก คนได้
แสดง ฝี มือและความสามารถทางวิชาการ เช่น การสร้างรู ปแบบใหม่ของการเรี ยนการสอน การเสนอ
แนวความคิดในเรื่ องของการพัฒนา ผูเ้ รี ยน 5) ร่ วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ ทั้งการจัด
กิจกรรมและเข้าร่ วม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว การจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากสมาชิก
จะทาให้องค์กรวิชาชีพขาดความสาคัญลง ”
นอกจากนี้ การยอมรับผลงานของผูร้ ่ วมประกอบ วิชาชีพ ยังเป็ นการสร้ง จูงใจ อย่างหนึ่ง
(Incentive) ที่นอกเหนือจากการให้เงิน คือ การให้การยอมรับ ผลงานที่ดีของผูร้ ่ วมอาชีพ ซึ่ ง มี ผล
โดยตรงต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าตนเอง ครู และจูงใจให้รักษาความดีของตน การชื่นชม สนับสนุน ผู้
ที่ทาผลงานดี มีอีกหลายวิธี ได้แก่ การกล่าวชื่นชม มอบเกียรติบตั ร ให้รางวัล ติดประกาศบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรื อแม้แต่ส่งหนังสื อเวียนให้ทราบโดยทัว่ กัน เมื่อพนักงานคนอื่น ๆ เห็นตัวอย่างก็จะ
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็ นที่ยอมรับเช่นนั้นบ้า ง ทาให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ทางานด้วย
2.5 จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านจรรยาบรรณต่ อสั งคม เป็ นทั้ง พฤติกรรมและแนวความคิด
ของคณาจารย์ที่แสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม การรักษาผลประโยชน์ของส่ วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชา
ชื่น มีการปฏิบตั ิโดย ยึดมัน่ สนับสนุนและส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะ “ การเมือง การปรกครอง เป็ นปัจจัย หรื อ ตัว
แปรที่มีความสาคัญ ต่อการศึกษา ในทุกยุคทุกสมัย ดังจะเห็นได้วา่ การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั จึง
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สะดุดลงเพราะปัญหาการเมือง “ (วิชยั ตันศิริ. http//gotoknow.org ) นอกจากนี้การสอนของคณาจารย์
มีผลโดยตรงต่อความคิด ความรู ้สึกของนักศึกษา ถ้าผูส้ อนมีทศั นคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองแล้ว
ย่อมถ่ายทอดสิ่ งที่ถูกต้องดีงามให้แก่ผเู ้ รี ยน ส่ งผลให้เกิดความศรัทรา เชื่อมัน่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอีกด้วย ความสาพันธ์ระหว่างการเมืองการปกครองกับการศึกษา มีความชัดเจนมากขึ้น
ในปั จจุบนั จากการกระจายอานาจการปกครอง การจัดการศึกษา และ การมีส่วนร่ วม ดัง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5
ที่กล่าวถึง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่ วนที่ 10
กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยส่ งเสริ มและให้
การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รง เป็ นประมุข รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ยง
ธรรม และส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการตัดสิ นใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะ ฯลฯ
3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของ
คณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น จาแนกตามปัจจัย
ส่ วนบุคคล
3.1
ผล การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ ายวิชาการเบญจมิตร และเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
สรุ ปได้วา่ เมื่อจาแนกตามสังกัดสถาบัน กลุ่มรายวิชา ประสบการณ์การสอน และ
ประสบการณ์
บริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะที่จาแนกตามวุฒิการศึกษา ไม่พบความต่างกัน
จากข้อมูลที่คน้ พบแสดงให้เห็นว่า คณาจารย์ในสังกัดสถาบัน กลุ่ม
ประสบการณ์ การสอน
และการบริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา มีคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ที่แตกต่างกัน
จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนา คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม ให้กบั คณาจารย์ ซึ่ งควรจะต้องมีการ
วิเคราะห์หาจุดเด่น/จุดด้อยของแต่ละสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประสบการณ์ การสอนและ
บริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา ที่อาจจะส่ งผลต่อ คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม อย่างไรก็ตาม
ถ้าพิจารณาในรายด้านของแต่ละข้อยังพบว่า มีท้ งั ที่แตกต่างกันและไม่แตกตางกันทั้งๆที่มีการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน เช่น ด้านการมีวถิ ีทางสร้างต้นแบบของคณาจารย์แต่ละสถาบัน และด้าน
การสร้างขวัญและกาลังใจของคณาจารย์ตามประสบการณ์ บริ หารงาน การจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษา
ส่ วนวุฒิการศึกษา เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกันเพราะระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิง
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จริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมากในภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า วุฒิการศึกษา ไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรม
3.2 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้วา่
เมื่อจาแนกตามสังกัดสถาบัน ประสบการณ์ การสอน และ ประสบการณ์บริ หารงาน การจัด
กิจกรรมให้นกั ศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่จาแนก
ตามกลุ่มสาขา และวุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง
จากข้อมูลที่คน้ พบแสดงให้เห็นว่า คณาจารย์ที่สังกัดสถาบัน และมี ประสบการณ์ การสอน
และการบริ หารงานการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาต่างกัน มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกัน ซึ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ควรจะต้องมีการวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละด้านว่าจะต้องสร้างเสริ มใน
ด้านใด ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์แต่ละสถาบันยัง
แตกต่างกันทั้งที่มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมากเช่นกัน
จากผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย
ภาพรวมแล้วคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
มี
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีแนวโน้มที่สอดคล้องในทานองเดียวกัน
ทั้งนี้เพราะแนวคิดและการปฏิบตั ิของทั้งคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ต่างก็เป็ นเรื่ องของแนวคิดที่ดี และการปฏิบตั ิชอบ เป็ นคุณต่อวิชาชีพ บุคคล และสถาบัน ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างสู งตามผลการวิจยั ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครื อข่ายวิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ทั้งที่สังกัดสถาบัน
ประสบการณ์การสอน และมี ประสบการณ์บริ หารงานหรื อจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาที่ต่างกันนั้น มี
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มผูม้ ีอายุมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอื่น ทั้ง
คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมด้านการทาให้ผอู้ ื่นได้แสดงความสามารถ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ด้านผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าผูม้ ีอายุงานมากยิง่ มี
ประสบการณ์มาก
(Experience) ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความจัดเจน ความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง ซึ่ ง เกิดจากการเรี ยนรู ้ การกระทาหรื อ
การได้พบเห็นสิ่ งต่างๆมามาก จนเกิด การสั่งสมเป็ นทักษะชีวติ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เป็ น
ฐานข้อมูลในสมองที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เก่ากับใหม่ และ
เป็ นผลดีต่อการพัฒนางานในครั้งต่อไป ดังนั้นประสบการณ์หรื อระยะเวลาการทางานสามารถสะท้อน
ถึงประสบการณ์ในการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรม นัน่ คือ กลุ่มคณาจารย์ที่มีอายุงานมาก กว่าจะมีประสบการณ์ในการทางานมาก มีการเรี ยนรู้
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การวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู มากกว่า
กลุ่มอาจารย์ที่มีอายุการทางานน้อยกว่า
3.3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชี พ
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอยูใ่ นระดับสู ง แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ลักษณะมีความสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะผลการศึกษาที่พบว่า คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน ทั้งเครื อข่าย
วิชาการเบญจมิตร และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องสัมพันธ์กนั และผลการเปรี ยบเทียบที่พบทั้ง
ความแตกต่างและไม่แตกต่างที่สอดคล้องเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งผลเชื่อมโยงต่อกันและกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการใช้ ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะนี้ สังเคราะห์มาจากคุณลักษณะผูน้ าเชิง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าเป็ นอันดับสุ ดท้ายและประเด็นผลการวิจยั
1.1 ส่ งเสริ มบุคลากรให้ปฏิบตั ิตนเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่างๆ หรื อส่ งเสริ ม
โครงงาน/กิจกรรม ให้ได้รับความศรัทธา ชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก
1.2 ส่ งเสริ มการสร้างทีมงานโดยตระหนักถึงความสามารถของบุคคลในสถาบัน
1.3 เปิ ดโอกาสให้ศิษย์มีส่วนร่ วมวางแผนการเรี ยนรู ้และเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัย
1.4 ควรมีจดั การความรู้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สมาชิกใน
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็ นผูน้ า ตลอดจนหลักสู ตรที่
เปิ ดสอน
1.5 ควรส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าในการจัดทาแผนพัฒนาโดยเฉพาะในการวางแผนและ
ดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเป็ นแบบอย่างใน
การดาเนินชีวติ ตามประเพณี วัฒนธรรมไทย
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาค้ นคว้า
เนื่องจากคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้งสองเป็ นเรื่ องของ
พฤติกรรมที่ดีที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน จึงควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นต่อไปนี้
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2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม กับผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาพรวมและระหว่างด้าน
2.2 ควรศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการบริ หารสถาบันแล้วสังเคราะห์เป็ น
แนวทางการพัฒนาผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
2.3 ควรศึกษาโมเดลหรื อรู ปแบบการฝึ กอบรมผูน้ าเชิงจริ ยธรรมระดับพื้นฐาน
การศึกษาหรื อระดับอุดมศึกษา
2.4 ควรวิจยั พัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับคณาจารย์
และนักศึกษาหลักสู ตรการบริ หารสถานศึกษาหรื อหลักสู ตรศึกษาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษา
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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วิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์
บางศรี เมือง บางกรวย นนทบุรี
มกราคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จานวน ชุด
ด้วย รศ. ดร. วิรัช วรรณรัตน์ และ รศ. ดร. โกสุ ม สายใจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ กาลัง
ดาเนินการวิจยั เรื่ อง
คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษา เครือข่ ายวิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษา
เอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะผูน้ า
เชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการ
เบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น จาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทาง
วิชาการเบญจมิตรและเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่นกับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม โดยเก็ยรวบรวมข้อมูล
ผ่านสานัก/ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาของแต่ละสถาบัน
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน อนุญาตให้คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจยั ดังกล่าวจากคณาจารย์ในสถาบันของท่าน และขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( ดร. อณาวุฒิ ชูทรัพย์ )
อธิการบดี วิทยาลัยราชพฤกษ์
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แบบสอบถามเรื่อง
คุณลักษณะผู้นาเชิ งจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พครู ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ าย
วิชาการเบญจมิตรและเครือข่ ายวิจัยประชาชื่น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คาชี้แจง
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ของคณาจารย์สถาบันการศึกษาเอกชน เครื อข่ายทางวิชาการเบญจมิตรและ
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน คณะ/สาขา และ ที่ต้ งั
ของสถาบัน
ตอนที่ 2 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าเชิงจริ ยธรรม
ตอนที่ 3 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อทั้ง 3 ตอน เพื่อคุณค่าของผลการวิจยั ซึ่ งจะ
นาเสนอเป็ นภาพรวม จึงไม่มีผลเสี ยใดๆต่อผูต้ อบแบบสอบถาม คณะผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่าน

( รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์ )
ห้วหน้าคณะผูว้ จิ ยั
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เป็ นอาจารย์สังกัด คณะ..............................................
สาขาวิชา/หลักสู ตร .................................................
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ............................................
จังหวัด ...................................................................
2) วุฒิการศึกษา
O ปริ ญญาตรี
O ปริ ญญาโท
O ปริ ญญาเอก
O อื่นๆ(โปรดระบุ).......................................................
3) ประสบการณ์ ทางการสอนระดับอุดมศึกษา
O 1-4 ปี
O 5-8 ปี
O 9-12 ปี
O มากกว่า 12 ปี
4) ประสบการณ์ ทางการสอนระดับอุดมศึกษา
O 1-4 ปี
O 5-8 ปี
O 9-12 ปี
O มากกว่า 12 ปี
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณลักษณะผู้นาทางจริยธรรม
โปรดประเมินตนเอง โดยทาเครื่ องหมาย / โปรดทาเครื่ องหมาย / ในช่องระดับปฏิบตั ิ ที่ตรงกับ
ลักษณะของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะผู้นาเชิงจริยธรรม
มากทีส่ ุ ด

ด้ าน การมีวถิ ีทางสร้ างต้ นแบบ
1..ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบบอย่างที่ดีของสถาบัน
2. เป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตามครรลองครองธรรม
3. เป็ นบุคคลช่างคิดช่างทาและปฏิบตั ิตนตามที่คิดในสิ่ งที่ถูกต้อง
4. ทางานด้วยความทุ่มเท เสี ยสละ มัง่ มัน่ เพื่อความสาเร็ จของงาน
5. มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของตนอยูเ่ สมอ
6. สร้างสัมพันธภาพ ความผูกพันให้เกิดขึ้นในสถาบัน
7. ได้รับความศรัทธา ชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก

ด้ าน การแบ่ งปันวิสัยทัศน์ ให้ เกิดแรงบันดาลใจ
8. รับรู ้ถึงวิสยั ทัศน์และภาพลักษณะของสถาบัน
9.รับรู ้ เรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของตน

ระดับปฏิบัติ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณลักษณะผู้นาทางจริยธรรม
มากทีส่ ุ ด
10.ร่ วมสร้างวิสยั ทัศน์/ภาพลักษณ์ในอนาคตขององค์กรที่ควรจะเป็ น
11. มองภาพอนาคตขององค์กรในทางบวก ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
12. ร่ วมสร้างความยึดมัน่ และผูกพันต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
13. แสดงความคิด ยอมรับและเข้าใจในความเห็นของส่วนรวม
14. แสวงหาแนวร่ วมในค่านิยมที่ดีขององค์กรและคิดฝันร่ วมกัน

ด้ านการสร้ างกระบวนการแบบท้าทาย
15. กล้าคิด กล้าทา ในสิ่ งที่ถูกต้องและท้าท้ายเพื่อสถาบัน
16. สร้างทีมงานโดยตระหนักถึงความสามารถของบุคคลในสถาบัน
17. ทางานอย่างมีเป้ าหมาย วางแผนงานและกาหนดวิธีทางานใหม่ๆ
18. สร้างระบบกลไกการทางานที่คานึงถึงวัฒนธรรมองค์กรและ
การมีส่วนร่ วม
19. นาแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของบุคลากร
20. สร้างแรงจูงใจภายในให้ผรู ้ ่ วมงานแสวงหาสิ่ งใหม่และวิธีการ
ใหม่ๆในการทางาน
21. ปรับปรุ ง พัฒนาการทางานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
22. ยอมรับประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน ไม่บรรลุผล หรื อข้อผิดพลาด
แล้วนามาเป็ นโอกาสต่อการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาสถาบัน

ด้ านการทาให้ ผ้ อู นื่ ได้ แสดงความสามารถ
23.สร้างความร่ วมมือระหว่างผูร้ ่ วมงาน โดยคานึงถึงเป้ าหมาย
ในการทางานร่ วมกัน
24. สร้างความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูร้ ่ วมงานกับ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
25. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ที่ก่อให้เกิดความร่ วมแรง ร่ วมใจ ในการ
ทางานร่ วมกัน
26. ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
จากผูร้ ่ วมงานด้วยความจริ งใจ
27. เคารพในปั จเจกบุคคลและให้เกียรติกบั ผูร้ ่ วมงาน
28. ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้อิสระในการตัดสิ นใจของผูร้ ่ วมงาน
29. สร้างความเป็ นวีรบุรุษให้ผรู ้ ่ วมงานและส่งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เจริ ญก้าวหน้าในการทางาน
30. มอบหมายงานสาคัญให้ผรู ้ ่ วมงานได้ปฏิบตั ิตามความถนัดและ
ความสามารถของบุคคล

ระดับปฏิบตั ิ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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คุณลักษณะผู้นาทางจริยธรรม
มากทีส่ ุ ด

ระดับปฏิบตั ิ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านการสร้ างขวัญและกาลังใจ
31. ยอมรับ ยกย่อง ชมเชย ผูร้ ่ วมงานที่ทางานสาเร็ จต่อสาธารณชน
32. เชิดชูให้เกียรติกบั ผูย้ ดึ มัน่ และสร้างค่านิยมที่ดีของสถาบบัน
33. สร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลแก่ผรู ้ ่ วมงานที่ทางานสาเร็ จ
34. แสดงความประทับใจในความสาเร็ จของผูร้ ่ วมงานอย่างจริ งใจ
35. แสดงความเชื่อมัน่ ในความสามารถของผูร้ ่ วมงาน

ตอนที่ 3 แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชี พครู
โปรดประเมินตนเอง โดยทาเครื่ องหมาย / ในช่องระดับปฏิบตั ิ ที่ตรงกับลักษณะของท่านมากที่สุด
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู
มากทีส่ ุ ด

ด้ านจรรยาบรรณต่ อตนเอง
1. เป็ นผูป้ ระพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ตามวัฒนธรรม ประเพณี ของไทย
3. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จอย่างมีคุณภาพตามเป้ าหมาย
4. ศึกษาหาความรู ้ เพื่อการพัฒนาตน พัฒนางานและสะสมผลงาน
ของตนอย่างสม่าเสมอ
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตามระเบียบแบบแผน

ด้ านจรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ
6. แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ
7. รักษาชื่อเสี ยงและปกป้ องศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ
8. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผูท้ ี่มีผลงานในวิชาชีพ
9. อุทิศตน เพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ
10. แสวงหาวิธีการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ที่พึงประสงค์ของวิชาชีพ

ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
11. ให้คาปรึ กษา/ช่วยเหลือศิษย์/ผูร้ ับบริ การ ด้วยความเมตตากรุ ณา
อย่างเต็มความสามารถและเสมอภาค
12. ตั้งใจ เสี ยสละในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อศิษย์/ผูร้ ับบริ การให้ได้รับ
การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ระดับปฏิบัติ
มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยสุ ด
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พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชี พครู
มากทีส่ ุ ด
13. ส่งเสริ มให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากสื่ อ
อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
14. ให้ศิษย์/ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมวางแผนการเรี ยนรู ้และเลือกวิธี
ปฏิบตั ิที่เหมาะสม
15.เสริ มสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์/ผูร้ ับบริ การและให้กาลังใจ
อย่างกัลยาณมิตร

ด้ านจรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมประกอบอาชี พ
16. มีความเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือกับผูร้ ่ วมวิชาชีพ
17. รู ้รักสามัคคีและร่ วมใจกัน ผนึกกาลังในการพัฒนาการศึกษา
18 . ยอมรับผลงานและวิธีการที่ดีของผูร้ ่ วมวิชาชีพ
19. พัฒนาองค์ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี่ ยนรู ้กบั สมาชิกในองค์กร
วิชาชีพ
20. ร่ วมกิจกรรมและพัฒนาผลงานขององค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์

ด้ านจรรยาบรรณต่ อสั งคม
21. ยึดมัน่ และส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
22. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็ นปั จจัยในการจัด
การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
23. จัดกิจกรรม ส่งเสริ มให้ศิษย์เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถดาเนิน
ชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
24. สนับสนุนการดาเนินงานที่ดี เพื่อปกป้ องสังคมและสิ ทธิของ
บุคคลในชุมชน
25. เป็ นผูน้ าในการวางแผนและดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยความขอบคุณยิง่

ระดับปฏิบัติ
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่ างแบบสอบถาม กับวัตถุประสงค์ การวิจัย
โดยผู้เชี่ ยวชาญ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

รวม

N

คนที่ 3
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

IOC = R

2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3

0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
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ข้ อที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

คะแนนความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

ข้อสอบทั้ง 40 ข้อ มีค่า IOC = 0.88

+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1

รวม

IOC = R
N

2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
0
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2

0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
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ค่ าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

****** Method 1 (space server) will be used for this analysis ******
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Reliability Coefficients
N of Case = 30.0
Alpha = 0.924

N of Items = 60
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