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 2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ วิชาคณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ขั้นสูงข้ึนไป 
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บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตําบล 
วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 สร้างและพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินโดยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาลระดับจังหวัด ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  องค์ประกอบที่ 2 ความซ่ือสัตย์สุจริต  
องค์ประกอบที่ 3 ความมีวินัยและความเสมอภาค   องค์ประกอบท่ี 4 ความเสียสละและการบริการ  
องค์ประกอบที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิของงาน  และองค์ประกอบท่ี 6 การส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to synthesis of the ethical leadership components of 
administrators of municipality schools and municipality district schools under the Department 
of Local Administration. This research consisted of 2 phases. Firstly, ethical leadership 
components of administrators of schools under the Department of Local Administration were 
established by research documentations, depth interviews of the admistrators of the 
subdistrict, district and provincial local organisations. Secondly, the components were 
validated. The research findings showed that there were six components of ethical leadership 
components of administrators of schools under the Department of Local Administration: the 
critical thinking processes and the ethical decision, the honesty, the discipline and the 
equality, the sacrifice and the public mind, the communication and the participation.  
 

Keyword :  Indicator Development / The Ethical Leadership /  
                Schools under the Department of Local Administration 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการปกครองท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีจําเป็นและมีความสําคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงกล่าว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซ่ึงเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น
มีภาระหน้าท่ีอย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
(Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) (Sukeaid,  
2018) เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถดูแลและจัดทําบริการให้กับประชาชนได้ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ จึงต้องจัด
ดําเนินการโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นผลให้การ
ปกครองท้องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น   
  “จริยธรรม” คือ ความประพฤติหรือการปฏิบัติท่ีดีตามหลักสากลท่ีคนท่ัวไปสามารถมองเห็นได้  
และยอมรับได้เป็นการแสดงออกของคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
(Waranusast, 2018, p.9) จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องมีอยู่ในจิตใจ ในสามัญสํานึก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าของแผ่นดินอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงต้องมี
จริยธรรมอยู่ในจิตสํานึก  เพราะในรัฐธรรมนูญมาตรา 279 และในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 793 ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน: ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 279  
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม” ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ท่ีกําหนดขึ้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 279 วรรคสี่ บัญญัติว่า  
“การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อํานาจรัฐรวมท้ัง 
การโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2554 มาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริม 
สร้างแรงจงูใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม” 
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(Waranusast, 2018, p.1) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีควบคู่ไปกับ
ความรู้ความสามารถและความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความ
ฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: 
EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นความหวัง
ของการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Chaichompu, 2014, p.1) 
 การกระจายอํานาจของรัฐบาลลงสู่ท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิม
มากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน ซ่ึงลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การทุจริตด้านงบประมาณ  
การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้างและการเงินการคลังซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงสภาพหรือปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล เกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบและกฎหมาย เกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เกิดจาก
การตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ และเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถ่ิน (NACC, 2014. p.8) 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้นําสถานศึกษาซ่ึงเป็นข้าราชการไทยภายใต้รัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมีความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะขาดไม่ได้ คือ 
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรม ดังนั้นผู้บริหารในสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านจริยธรรมแก่สังคมเพ่ือเป็นตัวขับเคล่ือนภายในให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาน 
ศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนําไปสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้ทราบ
ว่าองค์ประกอบที่สําคัญและจําเป็นต่อผู้บริหารในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมี
อะไรบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้บริหารในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านจริยธรรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้      
     ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเป็นกรอบในการสังเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 2) พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  3) ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน  4) ปรัชญา
ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5) วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 6) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  7) ค่านิยมสร้างสรรค์ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  8) หลัก
ทศพิธราชธรรม ซ่ึงเป็นธรรมของผู้ปกครอง และ 9) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ Grace, Mowbray, 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 26  ฉบับที่ 2  เมษายน - มิถุนายน  2563     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
752 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to synthesis of the ethical leadership components of 
administrators of municipality schools and municipality district schools under the Department 
of Local Administration. This research consisted of 2 phases. Firstly, ethical leadership 
components of administrators of schools under the Department of Local Administration were 
established by research documentations, depth interviews of the admistrators of the 
subdistrict, district and provincial local organisations. Secondly, the components were 
validated. The research findings showed that there were six components of ethical leadership 
components of administrators of schools under the Department of Local Administration: the 
critical thinking processes and the ethical decision, the honesty, the discipline and the 
equality, the sacrifice and the public mind, the communication and the participation.  
 

Keyword :  Indicator Development / The Ethical Leadership /  
                Schools under the Department of Local Administration 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการปกครองท้องถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีจําเป็นและมีความสําคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างย่ิงชุมชนท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงกล่าว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซ่ึงเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น
มีภาระหน้าท่ีอย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
(Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) (Sukeaid,  
2018) เน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถดูแลและจัดทําบริการให้กับประชาชนได้ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ จึงต้องจัด
ดําเนินการโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้นๆ จึงเป็นผลให้การ
ปกครองท้องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น   
  “จริยธรรม” คือ ความประพฤติหรือการปฏิบัติท่ีดีตามหลักสากลท่ีคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้  
และยอมรับได้เป็นการแสดงออกของคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
(Waranusast, 2018, p.9) จริยธรรมเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องมีอยู่ในจิตใจ ในสามัญสํานึก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้าของแผ่นดินอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงต้องมี
จริยธรรมอยู่ในจิตสํานึก  เพราะในรัฐธรรมนูญมาตรา 279 และในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 793 ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน: ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 279  
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม” ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ท่ีกําหนดขึ้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 279 วรรคสี่ บัญญัติว่า  
“การพิจารณา สรรหา กลั่นกรองหรือแต่งต้ังบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อํานาจรัฐรวมท้ัง 
การโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2554 มาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริม 
สร้างแรงจงูใจแก่ขา้ราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม” 
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(Waranusast, 2018, p.1) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีควบคู่ไปกับ
ความรู้ความสามารถและความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความ
ฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: 
EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงเป็นความหวัง
ของการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Chaichompu, 2014, p.1) 
 การกระจายอํานาจของรัฐบาลลงสู่ท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิม
มากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน ซ่ึงลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การทุจริตด้านงบประมาณ  
การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้างและการเงินการคลังซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงสภาพหรือปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล เกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบและกฎหมาย เกิดจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เกิดจาก
การตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ และเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถ่ิน (NACC, 2014. p.8) 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้นําสถานศึกษาซ่ึงเป็นข้าราชการไทยภายใต้รัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลมีความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะขาดไม่ได้ คือ 
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรม ดังนั้นผู้บริหารในสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านจริยธรรมแก่สังคมเพ่ือเป็นตัวขับเคล่ือนภายในให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาน 
ศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนําไปสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีตั้งไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้ทราบ
ว่าองค์ประกอบที่สําคัญและจําเป็นต่อผู้บริหารในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมี
อะไรบ้างเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้บริหารในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านจริยธรรมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี      
     ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นกรอบในการสังเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 2) พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  3) ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน  4) ปรัชญา
ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5) วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 6) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  7) ค่านิยมสร้างสรรค์ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  8) หลัก
ทศพิธราชธรรม ซ่ึงเป็นธรรมของผู้ปกครอง และ 9) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของ Grace, Mowbray, 
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Northouse, Wong, นงลักษณ์ วิรัชชัย และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง
เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล จํานวน 5 คน ผลการสังเคราะห์และ
สัมภาษณ์ได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และในข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล จํานวน 
15 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทําการสอนในโรงเรียนเทศบาลระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน 50 คน 
ทําการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ มัธยฐานและพิสัยควอไทล์ 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ รวม 27 ข้อ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79-1.00  ค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.912 
   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่า 
   1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีองค์ประกอบจํานวน 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
มี 5 องค์ประกอบย่อย 2) ความซ่ือสัตย์สุจริตมี 3 องค์ประกอบย่อย 3) ความมีวินัยและความเสมอภาคมี 4 
องค์ประกอบย่อย 4) ความเสียสละและการบริการมี 3 องค์ประกอบย่อย 5) ผลสัมฤทธิ์ของงานมี 4  
องค์ประกอบย่อย และ 6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วมมี 2 องค์ประกอบย่อย   
   2. ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซ่ึงได้จากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79-1.00 ค่ามัธยฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 4.46-4.97 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.59-1.09  
   

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้  
  การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม 2) ความซ่ือสัตย์สุจริต  3) ความมีวินัยและความเสมอภาค 4) ความเสียสละและการบริการ  5) 
ผลสมัฤทธิ์ของงาน และ 6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม  ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของ
สังคมไทยในยุคท่ีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นําทางการศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได้ดังน้ี  
  ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในองค์ประกอบนี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อยท่ีสําคัญคือ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความยืดหยุ่นทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้ท่ีกว้างขวาง  ท้ังนี้เป็นเพราะว่าบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้เพราะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีรู้จักใช้ปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งกับบุคคล เวลา
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สถานท่ีและอื่นๆ ซ่ึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางปัญญา และต้องนําปัญญาดังกล่าวมาประมวลเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ ซ่ึงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน เพราะเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดประชาชนในท้องถ่ิน สามารถรู้ถึงความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องท่ีท่ีมี
ความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า 
หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้น
ได้ (Chayaboot, 1996, p.26) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ MAS (Management Advisory Service) โดย
โมเบรย์ (Mowbray, 2009) ท่ีสรุปว่าผู้นําจะต้องมีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Intellectually flexible) เม่ืออยู่
ในสถานการณ์ต่างๆ และต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotionally intelligent) และสอดคล้องกับแนวคิดใน
องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของเคลเลอร์ (Keller, 2006) ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมว่ามี
องค์ประกอบท่ีสําคัญคือในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมนั้นผู้นําจะต้องยอมรับความคลุมเครือและความไม่แน่นอน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับผลทางด้านลบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของผู้นํา ซ่ึงเป็นความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการตัดสินใจ และการเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการตัดสินใจท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร ผู้นําองค์กรจะต้องไม่ลุแก่อํานาจใน 
การบริหารต้องใช้เหตุผลท่ีถูกต้องเป็นไปตามธรรมของผู้ปกครอง (ทศพิธราชธรรม) ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจตาม 
ความโกรธ จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยความและกระทําการต่างๆ ผิดพลาด เสียธรรม ผู้นําต้องวินิจฉัยความและ
กระทําการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นกลาง เป็นตัวของตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง (Waranusast, 2018, 
p.232) 
  ความซ่ือสัตย์สุจริต ในองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายาม
รณรงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน ซ่ึงในประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับความซ่ือสัตย์สุจริตว่า
เป็นองค์ประกอบท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) 
9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมท่ีกล่าวว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีจิตสํานึก 
ท่ีดี ชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน และสอดคล้องกับค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในข้อ (2) ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา และข้อ (3) ต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (CSC, 2016, p.3) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ
ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายามรณรงค์ท่ีจะให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
ของตน สําหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) ซ่ึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัยและยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล องค์ประกอบท่ี
สาํคัญท่ีจะป้องกันปราบ ปรามการทุจริตได้คือ ความชื่อสัตย์สุจริตของคนในชาติ (Waranusast, 2018, p.230) 
และสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยของ นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2013, p.301) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบ
ความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงมีคุณลักษณะที่สําคัญคือการยืนหยัดในความซ่ือสัตย์ (Manifest 
Honesty) ผู้นําจะต้องดํารงด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่แสดงความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่คอรัปชั่นและปฏิบัติตนให้
เป็นตัวอย่างท่ีดี 
   ความมีวินัยและความเสมอภาค ในองค์ประกอบน้ีความมีวินัยคือการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ เป็น
การกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฏหมาย ซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง
ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) 9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมที่กล่าวว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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Northouse, Wong, นงลักษณ์ วิรัชชัย และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง
เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล จํานวน 5 คน ผลการสังเคราะห์และ
สัมภาษณ์ได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และในข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล จํานวน 
15 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทําการสอนในโรงเรียนเทศบาลระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน 50 คน 
ทําการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ มัธยฐานและพิสัยควอไทล์ 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ รวม 27 ข้อ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79-1.00  ค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) มีคา่เท่ากับ 0.912 
   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่า 
   1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีองค์ประกอบจํานวน 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
มี 5 องค์ประกอบย่อย 2) ความซ่ือสัตย์สุจริตมี 3 องค์ประกอบย่อย 3) ความมีวินัยและความเสมอภาคมี 4 
องค์ประกอบย่อย 4) ความเสียสละและการบริการมี 3 องค์ประกอบย่อย 5) ผลสัมฤทธิ์ของงานมี 4  
องค์ประกอบย่อย และ 6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วมมี 2 องค์ประกอบย่อย   
   2. ความเหมาะสมขององค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซ่ึงได้จากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79-1.00 ค่ามัธยฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 4.46-4.97 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.59-1.09  
   

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยมาอภิปรายดังนี้  
  การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม 2) ความซ่ือสัตย์สุจริต  3) ความมีวินัยและความเสมอภาค 4) ความเสียสละและการบริการ  5) 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม  ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของ
สังคมไทยในยุคท่ีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นําทางการศึกษาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายได้ดังนี้  
  ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในองค์ประกอบนี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อยท่ีสําคัญคือ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความยืดหยุ่นทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้ท่ีกว้างขวาง  ท้ังนี้เป็นเพราะว่าบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้เพราะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีรู้จักใช้ปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งกับบุคคล เวลา
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สถานท่ีและอื่นๆ ซ่ึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางปัญญา และต้องนําปัญญาดังกล่าวมาประมวลเพื่อใช้
ในการตัดสินใจ ซ่ึงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน เพราะเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดประชาชนในท้องถ่ิน สามารถรู้ถึงความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องท่ีท่ีมี
ความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า 
หน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่าน้ัน จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้น
ได้ (Chayaboot, 1996, p.26) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ MAS (Management Advisory Service) โดย
โมเบรย์ (Mowbray, 2009) ท่ีสรุปว่าผู้นําจะต้องมีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Intellectually flexible) เม่ืออยู่
ในสถานการณ์ต่างๆ และต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotionally intelligent) และสอดคล้องกับแนวคิดใน
องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของเคลเลอร์ (Keller, 2006) ท่ีกล่าวถึงภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมว่ามี
องค์ประกอบที่สําคัญคือในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมนั้นผู้นําจะต้องยอมรับความคลุมเครือและความไม่แน่นอน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับผลทางด้านลบท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของผู้นํา ซ่ึงเป็นความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการตัดสินใจ และการเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการตัดสินใจท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร ผู้นําองค์กรจะต้องไม่ลุแก่อํานาจใน 
การบริหารต้องใช้เหตุผลท่ีถูกต้องเป็นไปตามธรรมของผู้ปกครอง (ทศพิธราชธรรม) ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจตาม 
ความโกรธ จนเป็นเหตุให้การวินิจฉัยความและกระทําการต่างๆ ผิดพลาด เสียธรรม ผู้นําต้องวินิจฉัยความและ
กระทําการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นกลาง เป็นตัวของตนเองบนพื้นฐานของความถูกต้อง (Waranusast, 2018, 
p.232) 
  ความซ่ือสัตย์สุจริต ในองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายาม
รณรงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน ซ่ึงในประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับความซ่ือสัตย์สุจริตว่า
เป็นองค์ประกอบที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) 
9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมท่ีกล่าวว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีจิตสํานึก 
ท่ีดี ชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน และสอดคล้องกับค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในข้อ (2) ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา และข้อ (3) ต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (CSC, 2016, p.3) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ
ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายามรณรงค์ท่ีจะให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
ของตน สําหรับประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (NACC, 2014, p.1) ซ่ึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่า สังคมไทยมีวินัยและยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล องค์ประกอบที่
สาํคัญท่ีจะป้องกันปราบ ปรามการทุจริตได้คือ ความชื่อสัตย์สุจริตของคนในชาติ (Waranusast, 2018, p.230) 
และสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยของ นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2013, p.301) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบ
ความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงมีคุณลักษณะที่สําคัญคือการยืนหยัดในความซ่ือสัตย์ (Manifest 
Honesty) ผู้นําจะต้องดํารงด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่แสดงความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่คอรัปชั่นและปฏิบัติตนให้
เป็นตัวอย่างท่ีดี 
   ความมีวินัยและความเสมอภาค ในองค์ประกอบนี้ความมีวินัยคือการปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ เป็น
การกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฏหมาย ซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง
ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) 9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมที่กล่าวว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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และเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติงานในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมายโดยให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ (CSC, 2016, p.7) นั่นคือการให้ความเสมอภาคต่อผู้ท่ีมารับบริการและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กําหนดว่าบุคคลเสมอกัน
ในกฏหมาย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทํามิได้ และ สอดคล้องกับผลงานวจิัยของ MAS 
(Mowbray, 2009) ท่ีได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู้นําเชิงจริยธรรมว่าผู้บริหารต้องมีความเคารพในกฎ
และระเบียบ ให้กับตนเองและผู้อ่ืน เพราะความเป็นผู้มีวินัยคือการเป็นผู้มีหลักการ ไม่ลําเอียงหรืออคติ มีความ 
เป็นธรรม มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ทําทุกอย่างด้วยความแน่วแน่ มีทิศทาง การสั่งงานที่
ชัดเจน (Waranusast, 2018, p.229) 
  ความเสียสละและการบริการ องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงคุณธรรมของผู้นําท่ีต้องมี
จิตสํานึกในการให้บริการ ด้วยความเสียสละแก่ผู้มาใช้บริการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซ่ึงในค่านิยม
หลัก 9 ประการ ได้กล่าวถึงหลักการข้อนี้ไว้ว่า การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง ซ่ึงเป็นการบริการที่เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องกระทํา (CSC, 2016, p.7) ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่น
ลกูเสือชาวบ้านจงัหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2519 ความว่า “…เมืองไทยน้ี
อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงกันและกัน และถ้า
รักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะ เป็นท่ีอาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วกาล
นาน…” การที่บุคคลจะมีจิตบริการได้นั้นต้องเป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ ซ่ึงจิตสาธารณะหรือจิต
อาสาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีและงานวิจัยของนอร์ทเฮ้าส์ 
(Northouse, 2013, p.301) และเกรซ (Grace, 2014) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิง
จรยิธรรมซ่ึงมีคุณลักษณะที่สําคญัคือการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้ท่ีต้องการจะเป็นผู้นํา
จะต้องสร้างหรือพัฒนาค่านิยมหลัก (Values) พัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) และรับฟังความต้องการหรือเสียง
สะท้อน (Voice) ของบุคลากร และนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนท่ีจะกําหนดกรอบในการปฏิบัติในการให้ 
บริการซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สําคญัของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่งในการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) 
(Waranusast, 2018, p.238) และรัฐบาลให้ความสําคัญในด้าน“พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ” โดยใช้วิธีการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระแสการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ (NACC, 2014, p.63)  
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบนี้เน้นไปท่ีผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐซ่ึงได้กําหนดไว้ในค่านิยมหลัก 9 ประการ ในข้อท่ี 7 ว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
รัฐนั้นต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐให้เป็นระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน เป็นระบบท่ีมี
วัฒนธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน (CSC, 2016, p.7) และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (Commission on local government personnel standards, 2008, p.19) 
และเป็นไปตามค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดแนวปฏิบัติไว้ 5 ประการ ซ่ึงในประการท่ี 5 นั้นได้กล่าวถึงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ว่าเป็นการทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม เน้นการทํางานท่ียึดผลลัพธ์เป็น
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หลักมีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าด้วย (Commission on 
local government personnel standards, 2008, p.20) 
   การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ในองค์ประกอบนี้ให้ความสําคัญท่ีการสื่อสาร การประสานงาน  
การมีส่วนร่วมในองค์กร การขับเคลื่อนองค์กรจะประสบผลสําเร็จได้นั้นนอกจากผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ทีมงานก็มีความสําคญัเช่นกัน การประสานงาน ความร่วมมือของบุคคลในองค์กร
จะช่วยให้การบริหารงานของผู้นําในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดข้ึนได้ต้อง
อาศัยการสื่อสารท่ีชัดเจน การรับฟังความต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับทีมงาน และการพัฒนาทีมงาน เพราะการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของ
องค์กรซ่ึงต้องประกอบด้วยทีมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2013, p.301)  
ท่ีทําการวิจัยในเรื่องภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม พบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมซ่ึงมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการสร้างสรรค์ความเป็นทีมงาน (Build Community) ผู้นําต้องพยายามหาโอกาส
สร้างสรรค์การทาํงานร่วมกับทีมเพือ่ให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการตกลงหรือกําหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วทํางาน
นั้นให้สําเร็จด้วยกันการสื่อสารท่ีชัดเจนและมีคุณภาพกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิผล (Communicates 
Effectively) เป็นคุณลักษณะ (Attributes) และอุปนิสัย (Traits) ท่ีสําคัญประการหน่ึงของผู้มีภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิษวัน วรานุสาสน์ (Waranusast, 2018, p.234) ท่ีทําการศึกษาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตพบว่า องค์ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของ
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมคือองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์ทีมงานซ่ึงประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีชัดเจน 
การรับฟังความต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน และการ
พัฒนาทีมงาน การให้บริการ การติดต่อ สื่อสารท่ีชัดเจนทั้งการพูดและการเขียนรวมท้ังการใช้ภาษากาย (body 
language) ซึ่งเป็นการสื่อสารท่ีดีอีกทางหนึ่ง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้นําเชิงจริยธรรมต้องมีคุณลักษณะที่เก่ียวกับการ
สื่อสารท่ีกระจ่าง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพด้วย   
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัดและอําเภอสามารถนําองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมทั้ง 6 องค์ประกอบคือ 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 2) ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  3) ความมีวินัยและความเสมอภาค 4) ความเสียสละและการบริการ  5) ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ไปเป็นแนวทางท่ีจะใช้ในการคัดเลือกและการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการนําองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์นี้ไปศึกษาขยายผล เพ่ือสร้างและตรวจสอบ 
ความตรงเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบย่อยหรือตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุ่มจังหวัดท่ีมีบริบทของการปกครองท่ีใกล้เคียงกันเช่น กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มอีสานตอนบน เป็นต้น 
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และเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติงานในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมายโดยให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ (CSC, 2016, p.7) นั่นคือการให้ความเสมอภาคต่อผู้ท่ีมารับบริการและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กําหนดว่าบุคคลเสมอกัน
ในกฏหมาย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทํามิได้ และ สอดคล้องกับผลงานวจิัยของ MAS 
(Mowbray, 2009) ท่ีได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สําคัญของผู้นําเชิงจริยธรรมว่าผู้บริหารต้องมีความเคารพในกฎ
และระเบียบ ให้กับตนเองและผู้อ่ืน เพราะความเป็นผู้มีวินัยคือการเป็นผู้มีหลักการ ไม่ลําเอียงหรืออคติ มีความ 
เป็นธรรม มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ทําทุกอย่างด้วยความแน่วแน่ มีทิศทาง การสั่งงานที่
ชัดเจน (Waranusast, 2018, p.229) 
  ความเสียสละและการบริการ องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงคุณธรรมของผู้นําท่ีต้องมี
จิตสํานึกในการให้บริการ ด้วยความเสียสละแก่ผู้มาใช้บริการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซ่ึงในค่านิยม
หลัก 9 ประการ ได้กล่าวถึงหลักการข้อนี้ไว้ว่า การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง ซ่ึงเป็นการบริการที่เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องกระทํา (CSC, 2016, p.7) ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่น
ลกูเสือชาวบ้านจงัหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2519 ความว่า “…เมืองไทยนี้
อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงกันและกัน และถ้า
รักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะ เป็นท่ีอาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วกาล
นาน…” การที่บุคคลจะมีจิตบริการได้นั้นต้องเป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ ซ่ึงจิตสาธารณะหรือจิต
อาสาเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้นําท่ีมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีและงานวิจัยของนอร์ทเฮ้าส์ 
(Northouse, 2013, p.301) และเกรซ (Grace, 2014) ท่ีพบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรมซ่ึงมีคุณลักษณะที่สําคญัคือการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้ท่ีต้องการจะเป็นผู้นํา
จะต้องสร้างหรือพัฒนาค่านิยมหลัก (Values) พัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) และรับฟังความต้องการหรือเสียง
สะท้อน (Voice) ของบุคลากร และนําสิ่งเหล่าน้ีมาใช้ในการวางแผนท่ีจะกําหนดกรอบในการปฏิบัติในการให้ 
บริการซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สําคญัของภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่งในการบริการผู้อ่ืน (Serve Others) 
(Waranusast, 2018, p.238) และรัฐบาลให้ความสําคัญในด้าน“พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ” โดยใช้วิธีการ 
ส่งเสริมให้เกิดกระแสการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ (NACC, 2014, p.63)  
  ผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบนี้เน้นไปท่ีผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐซ่ึงได้กําหนดไว้ในค่านิยมหลัก 9 ประการ ในข้อท่ี 7 ว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
รัฐนั้นต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐให้เป็นระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน เป็นระบบท่ีมี
วัฒนธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน (CSC, 2016, p.7) และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (Commission on local government personnel standards, 2008, p.19) 
และเป็นไปตามค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดแนวปฏิบัติไว้ 5 ประการ ซ่ึงในประการท่ี 5 นั้นได้กล่าวถึงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ว่าเป็นการทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม เน้นการทํางานท่ียึดผลลัพธ์เป็น
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หลักมีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย ตลอดจนการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าด้วย (Commission on 
local government personnel standards, 2008, p.20) 
   การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ในองค์ประกอบนี้ให้ความสําคัญท่ีการสื่อสาร การประสานงาน  
การมีส่วนร่วมในองค์กร การขับเคลื่อนองค์กรจะประสบผลสําเร็จได้นั้นนอกจากผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ทีมงานก็มีความสําคญัเช่นกัน การประสานงาน ความร่วมมือของบุคคลในองค์กร
จะช่วยให้การบริหารงานของผู้นําในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ต้อง
อาศัยการสื่อสารท่ีชัดเจน การรับฟังความต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับทีมงาน และการพัฒนาทีมงาน เพราะการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของ
องค์กรซ่ึงต้องประกอบด้วยทีมงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2013, p.301)  
ท่ีทําการวิจัยในเรื่องภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม พบว่าผู้นําท่ีประสบความสําเร็จควรมีภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมซ่ึงมี
คุณลักษณะที่สําคัญคือการสร้างสรรค์ความเป็นทีมงาน (Build Community) ผู้นําต้องพยายามหาโอกาส
สร้างสรรค์การทาํงานร่วมกับทีมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีการตกลงหรือกําหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วทํางาน
นั้นให้สําเร็จด้วยกันการสื่อสารท่ีชัดเจนและมีคุณภาพกระจ่าง โปร่งใส มีประสิทธิผล (Communicates 
Effectively) เป็นคุณลักษณะ (Attributes) และอุปนิสัย (Traits) ท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู้มีภาวะผู้นําเชิง
จริยธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิษวัน วรานุสาสน์ (Waranusast, 2018, p.234) ท่ีทําการศึกษาการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตพบว่า องค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของ
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมคือองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์ทีมงานซ่ึงประกอบด้วย ตัวบ่งชี้การสื่อสารท่ีชัดเจน 
การรับฟังความต้องการของทีมงาน การให้อิสระในการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน และการ
พัฒนาทีมงาน การให้บริการ การติดต่อ สื่อสารท่ีชัดเจนท้ังการพูดและการเขียนรวมท้ังการใช้ภาษากาย (body 
language) ซึ่งเป็นการสื่อสารท่ีดีอีกทางหนึ่ง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะผู้นําเชิงจริยธรรมต้องมีคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารท่ีกระจ่าง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพด้วย   
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับจังหวัดและอําเภอสามารถนําองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิงจรยิธรรมทั้ง 6 องค์ประกอบคือ 1) ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 2) ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  3) ความมีวินัยและความเสมอภาค 4) ความเสียสละและการบริการ  5) ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
6) การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ไปเป็นแนวทางท่ีจะใช้ในการคัดเลือกและการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการนําองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์นี้ไปศึกษาขยายผล เพ่ือสร้างและตรวจสอบ 
ความตรงเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบย่อยหรือตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกลุ่มจังหวัดท่ีมีบริบทของการปกครองท่ีใกล้เคียงกันเช่น กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มอีสานตอนบน เป็นต้น 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาลักษณทางประชากร รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมรวมถึง
ความสัมพันธ์ของการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบสถิติอนุมานจะใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น โดยสามารถจัดกลุ่มปัจจยัได้ 6 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 2) ปัจจัยด้านความ
บันเทิง สนุกสนาน 3) ปัจจัยด้านความมีรสนิยม สะดวกสบาย หรูหรา 4) ปัจจัยด้านสุขภาพ และความสวยงาม 
5) ปัจจัยด้านการศึกษาเล่าเรียน ครอบครัว และการใช้ชีวิต และ 6) ปัจจัยด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณสังคม 
รูปแบบการดําเนินชีวิต 5 ด้าน ยกเว้นด้านกิจกรรมอันเป็นสาธารณสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้าน
ของเหตุผลท่ีใช้ Application : Line ความถี่ในใช้งาน Application : Line และเวลาเฉลี่ยต่อวันในการใช้งาน 
Application : Line อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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