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ชื่อเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัย นางสาวเนาวรัตน์  รอดเพียน 
ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
พ.ศ. 2560 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.พจนีย์ ม่ังคั่ง 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมผู้บริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และ 4) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
สายสนับสนุนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่า
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
3) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก  
(rxy = .648) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และด้าน
ความเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ได้ร้อยละ 63.83   

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  
y'  = .365 + 593X3 + 285X1 
Z'y = 590X3 + 266X1 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

(1) 
 

Title:  ETHICAL LEADERSHIP AFFECTING EFFICIENCY OF PERSONNEL 
MANAGEMENT OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS 
ADMINISTRATOR: BANGKOK AREA. 

Researcher: Miss Naowarat Rodpian 
Degree: Master of Education Program in Educational Administration 
Year: 2017 
Advisor: Dr.Pojanee Mangkang 
Co-advisor: Dr.Nusin Rungdech 
 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study 1) the level of administrators’ ethical 
leadership of private vocational schools, Bangkok Area; 2) the efficiency level of personnel 
management of private vocational schools, Bangkok Area; 3) the relationship between ethical 
leadership and the personnel management efficiency of private vocational schools, Bangkok 
Area and 4) the ethical leadership affecting personnel management efficiency of private 
vocational schools, Bangkok Area. The samples comprised of 357 administrators, teachers 
and educational personnel of private vocational schools, Bangkok Area. The instrument of 
this study was a five rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation (S.D.), Pearson product-moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression analysis.  

The research findings were as follows: 
1) the level of administrators’ ethical leadership of private vocational schools 

in Bangkok, as a whole and each aspect, was at a high level. 
2) the efficiency level of personnel management of private vocational schools 

in Bangkok, as a whole and each aspect was at a high level. 
3) the relationship between ethical leadership and the personnel management 

efficiency of private vocational schools in Bangkok  was highly positive ( rxy = .648 ) with the 
statistical significance of 0.01 

4) the administrators’ ethical leadership, an ethical decision making and a good 
example, affecting personnel management efficiency of private vocational schools in Bangkok 
could be used to predict the personnel management efficiency at 63.83 %  

The predicting equation of raw scores and standard scores could be written as follows: 
y' = .365 +593X3 + 285X1 
Z'y = 590X3 + 266X1 

Keywords: Ethical leadership, Personnel management efficiency 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องมาจากการได้รับความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ 
ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และผู้วิจัยได้รับค าแนะน าที่มีคุณค่ายิ่งจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันทน์ วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย อาจารย์เนติมา พัฒนกุล 
นายมนตรี มาลีพันธุ์ รวมทั้งคณะกรรมการสอบและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกข้ันตอนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณ คุณพ่อกริด คุณแม่ล่าตีฟ๊ะ รอดเพียน บิดามารดาที่เป็นแรงบันดาลใจ  
ในการด ารงชีวิต ดร.ฮุสนี ฮามัด และอาจารย์ราชันย์ กามีฮา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติแพนเอเซียและ
มูลนิธิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษาที่ได้ให้โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและโอกาส
ในการประกอบอาชีพด้านการศึกษาตลอดจนสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาจนประสบความส าเร็จ
ในการศกึษาระดับมหาบัณฑิต  

ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 
การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครูเป็นส าคัญท าให้สมรรถนะด้านการ

บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญมากขึ้น สืบเนื่องจากประสิทธิผลองค์กร
ทางการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพการท างานของบุคลากรที่ต้องได้รับการเติมเต็มและบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ โดยเชื่อว่า สถานศึกษาจะดีได้
ต้องมีผู้บริหารเก่ง เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาจะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน สอดคล้อง
กับแนวคิดของมิเชล บาร์เบอร์ (Michael Barber)  กูรูด้านการศึกษาของอังกฤษ ที่กล่าวว่า “คุณภาพ
การศึกษาไม่มีทางแซงหน้าคุณภาพของครูได้” (the quality of education system cannot 
exceed the quality of teachers) และภายใต้สภาวการณ์เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาจากทั้ง
ระดับกระทรวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเองได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และมีการแข่งขันจากต่างชาติที่สามารถเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยโดยไม่มีการกีดกันภายใต้
ข้อตกลงที่ไทยท าไว้กับองค์กรการค้าโลก (WTO) ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตื่นตัวเป็นอย่างมาก 
ที่จะต้องบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 
70,112)  

ดังนั้นหากองค์กรใดขาดแคลนบุคลากร หรือมีบุคลากรที่ขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้  
การด าเนินงานขององค์กรนั้นไม่มีประสิทธิภาพและพบอุปสรรคนานาประการ ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
ขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ สถานศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมที่มีความส าคัญต่อ  
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความรู้ สติปัญญา 
ทักษะต่างๆ ความเป็นพลเมือง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา นอกจากนั้น
สถานศึกษายังมีหน้าที่ติดตามพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนสังคมโดยกว้าง จึงเป็นองค์กรที่เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาคม
ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 7) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ      
ซึ่งการบริหารงานบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารทรัพยากรที่มีความส าคัญเนื่องจากหัวใจส าคัญ
ของการบริหารงานทั้งหมดนั้นอยู่ที่คน หรือบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร 
การบริหารงานบุคลากรถือเป็นร้อยละ 80 ของภาระงานทั้งหมดของผู้บริหารในบริบทของสถานศึกษา 
และคน ในฐานะบุคลากรของสถานศึกษาจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษาใดที่ให้ความเอาใจใส่ต่อบุคลากรทั้งครูและบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว ยิ่งส่งผลให้        
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การท างานของบุคคลนั้นมีความพร้อมและเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อผลผลิตโดยสะท้อน
ได้จากคุณภาพของผู้เรียนนั้นเพ่ิมขึ้นด้วยเพราะเมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู้เรียนในฐานะผู้รับบริการทางการศึกษายิ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่  (Kermally, 
2002; อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิตระกูล, 2556, หน้า 5) ฉะนั้นการที่ผู้บริหารมีความสามารถในการ
บริหารงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้ครูในฐานะบุคลากรหลักของสถานศึกษา
มีก าลังใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษาอย่างเต็มที่  

กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
และคุรุสภาในฐานะองค์กรที่ท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความ
ปรารถนาอย่างเป็นรูปธรรมที่จะสร้างผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ   
ด้านการบริหารงานบุคลากร เนื่องจากเป็นงานหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด      
การบริหารงานบุคลากรเป็นงานที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมาก เพราะในการ   
สรรหาบุคคลมาท างาน ถ้าสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาเป็นครู จัดครูเข้าสอนตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัด มีการพัฒนาครูให้เก่ง ให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไป ย่อมจะสอนนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น   
ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั่นเอง จะเห็นได้ว่า“บุคลากร” มีบทบาทส าคัญในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานทุกด้าน โดยบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน พัฒนา
องค์กร ตลอดไปจนถึงการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้ครบถ้วนทุกมิติของ
การพัฒนา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรแสวงหามาตรการในการน าบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยเฉพาะครู ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากครูเป็นผู้ใกล้ชิด
กับผู้เรียนและเป็นผู้ท าหน้าที่ด้านงานวิชาการซึ่งถือเป็นงานส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา  

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประสบกับปัญหาด้านการแข่งขันในขณะที่สัดส่วนจ านวนนักเรียน
มีอัตราที่ลดลง อันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ของอาชีวะ การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
และค่านิยมการมีใบปริญญา ด้านมาตรฐานสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากความขาดแคลนครู
ที่จบตรงสาขา การพัฒนาครู ความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์  (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 
ออนไลน์, 2558) กอรปกับการขาดส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การไม่มีความรู้ ความสามารถ
ในงานที่ท า ไม่พยายามศึกษา ชอบรวมอ านาจ ไม่มอบงานให้ใคร หรือการกลัวเสียผลประโยชน์หรือ
อ านาจถือเป็นความล้มเหลวของผู้บริหารหรือจุดอันตรายของผู้น า (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2555, หน้า 
150-151) ปัญหาสถานการณ์องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเอ้ือต่อการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา
เอกชน ที่มุ่งผลประโยชน์ขององค์กรตนเองเป็นส าคัญ อาทิ ครูขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึง
ขาดมาตรการก ากับ ติดตาม และประเมินผล (ส านักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546, 
หน้า 16) นอกจากนี้ครูยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ท าให้ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
(สัมมา รธนิธย์, 2556, หน้า 110) ทั้งยังมีปัญหาทางด้านทุจริตฉ้อฉลและขาดคุณธรรม จริยธรรม (ภารดี 
อนันต์นาวี, 2553, หน้า 322) ซึ่งสาเหตุหลักที่แท้จริงเกิดจากความไม่มีจริยธรรมความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่นึกถึงส่วนรวมของผู้บริหาร ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่จะต้องแก้ไขจากจิตส านึกของ
ผู้บริหารในทุกระดับให้มีความรู้สึกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกคน เพ่ือประโยชน์สุขของ
สังคมอย่างยั่งยืน  
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ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ได้แก่ ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประจักษ์แก่ ครู นักเรียน และบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550, หน้า 57) กล่าวคือภาวะผู้น าของผู้บริหารคือปัจจัย
ส าคัญเป็นกลไกหลักที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การเป็นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น า 
ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็นผู้ที่ต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม 
(สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ ซูสอน, 2557, หน้า 108) หากผู้บริหารใช้เครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปในแง่ที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติ หรือสวนทางจิตวิทยาของลูกน้องที่ก าลังมีทัศนคติที่ถือ
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญในกรณีเช่นนั้นความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้      
ง่ายมาก (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 108) ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงมีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะตัดสินใจและ
บริหารงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นหลัก มีความคิด
สร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม จะเห็นได้ว่าจริยธรรม จะมีผลต่อการ
ด าเนินงานอย่างจริงจัง ก็ต่อเมื่อในการตัดสินใจของผู้บริหารในโรงเรียนได้น าเอาจริยธรรมมาเป็น
ปัจจัยส าคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าผู้บริหารได้ตัดสินใจโดยค านึงถึงจริยธรรมหรือเอาประเด็นทาง
จริยธรรมเข้ามาพิจารณาด้วยแล้ว จริยธรรมก็จะมีผลอย่างแท้จริงต่อองค์กร ดังนั้นการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมในหน่วยงานต่างๆ จึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าได้หันมาด าเนินกิจกรรม
ในทางที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง เพราะการมีจริยธรรมถือเป็นแก่นส าคัญ
ของภาวะผู้น า การเป็นผู้น าต้องยึดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมอยู่เสมอเมื่อมีการตัดสินใจ เพ่ือไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง องค์การ ชุมชน และสังคมในภายหลัง (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 344) 

จากนโยบายการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 3) เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวม
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมี
ความคล่องตัวยิ่งขึ้น แต่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนยังคงมีอิสระในการบริหารและมีบทบาทส าคัญ   
ในการผลิตหรือสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในยุคการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา 
อายุ ค่านิยม ความเชื่อ ถิ่นก าเนิด และที่อยู่อาศัย ล้วนเป็นที่มาของการก าหนดกรอบหรือข้อกฎหมาย  
ที่ช่วยป้องกันการเลือกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งอาจ
น าไปสู่การท าให้บุคลากรรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ท าให้เสียขวัญเสียก าลังใจ หากบุคลากร 
รู้ถึงความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค จะน ามาซึ่งความถดถอยของประสิทธิภาพในการท างานและประสิทธิผล
ขององค์การ ถ้าหากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ และไม่หาหนทางในการป้องกันแก้ไข อาจจะลุกลาม
กลายเป็นปัญหาความขัดแย้ง น าไปสู่การขาดความสามัคคีของหมู่เหล่า (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557, 
หน้า 48-49) การที่ผู้บริหารวางเฉยปล่อยให้ครูหรือบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ “ท าดีแล้วเด่น  
จึงเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นคนเด่นเกิน” ปรากฏการณ์ตามส านวนดังกล่าวต้องไม่ปล่อยให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นอันขาด เพราะสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องกันความเจริญของบุคลากรและ
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งและเป็นตัวชี้วัดความไม่เป็นมืออาชีพส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา หากปล่อย
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ให้เกิดขึ้นมา จะน าไปสู่การเกิดบรรยากาศการท างานที่ไม่ดี แล้วส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมทาง
ลบในการท างานแก่สถานศึกษาได้ในที่สุด ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการบริหาร 
งานบุคลากรของสถานศึกษา เพราะหากเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขได้ยากมากจะเห็นได้ว่าผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคลากร  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
น าผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มาเป็นแนวทางและสร้างคุณประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้ังค าถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับใด 
1.2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับใด 
1.2.3 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
1.2.4 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหาร 

งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
1.3.4 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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1.4 สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.4.1 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
1.4.2 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหำ  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมบูรณาการแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน

ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6); นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ 
(2551, หน้า 62); กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5); โจเซฟ สัน (Josephson, Online, 2009); 
ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550); นอร์ทเฮาส์ (Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2557, 
หน้า 345); ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30); มัวเฮาท์ (Moorhouse, 
2002, pp. 56-58); แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, ออนไลน์, 2556) โดยน ามา
สังเคราะห์เป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน คือ 1) ความเป็น
แบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ดี 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ศึกษาจากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2549, หน้า 298) เรื่อง สาระความรู้
และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวถึง ความรู้และสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 ประการ ประกอบด้วย 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  และ 
5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

1.5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,867 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากร      
สายสนับสนุนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) และเทียบบัญญัติไตรยางค์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 357 คน  
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1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

(1) ความเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(2) ความน่าเชื่อถือ  
(3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม  
(4) การให้บริการที่ด ี

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

(1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน  
(2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
(3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
(5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยน าหลักการ แนวคิดทฤษฎี 
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

1.6.1 ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม บูรณาการจากแนวคิด ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6); นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551, หน้า 62); กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550, หน้า 5); โจเซฟ สัน (Josephson, Online, 2009); ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550); นอร์ทเฮาส์ 
(Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2557, หน้า 345); ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน 
เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30); มัวเฮาท์ (Moorhouse, 2002, pp. 56-58); แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 
2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, ออนไลน์, 2556) โดยน ามาสังเคราะห์เป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 
4) การให้บริการที่ด ี

1.6.2 ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคลำกรของโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชน ศึกษาจาก
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา , 2549, หน้า 298) เรื่อง สาระความรู้และ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวถึง ความรู้และสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  และ 
5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยนิยามศัพท์ในการวิจัย ดังนี้ 

1.7.1 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในลักษณะของผู้บริหารที่ดี แสดงออกผ่านการกระท าในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้ทุกคนเห็นว่าตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความดี มีเหตุผล มีความชอบธรรม มุ่งประโยชน์และ
ความสุขส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับของสังคม ประกอบด้วย 4 ลักษณะดังนี้ 

1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารตามหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ าใจ 

2) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง การมีน้ าเสียงที่น่าฟัง พูดเข้าใจง่าย มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รับฟัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ และพูดถึงผู้อ่ืนในสิ่งที่ดี 

3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน ที่ยึดหลัก
ความยุติธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ โดยปฏิบัติดังนี้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์ที่ต้องการควบคู่กับจริยธรรม ก าหนดทางเลือกโดยน าเอาจริยธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย  
วิเคราะห์ตัวเลือกอย่างรอบคอบ ตัดสินใจเลือกตัวเลือกโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และน า  
การตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4) การให้บริการที่ดี หมายถึง การอ านวยความสะดวกของผู้บริหารที่มีต่อผู้มารับบริการ
ด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลาในการให้บริการและมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไข
ปัญหา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

ตัวแปรต้น 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

 
 1. ความเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

1. สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน  
2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ 
    ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร  
5. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู 
    และบุคลากรในสถานศึกษา 
 

2. ความน่าเชื่อถือ 

3. การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 

4. การให้บริการที่ดี 
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1.7.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร หมายถึง การบริหารที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า
ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความถูกต้องสอดคล้องกับงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 

1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมการจัดหา
บุคลากร ได้แก่ การจัดให้มีการส ารวจความต้องการบุคลากร ก าหนดคุณสมบัติและหน้าที ่  
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน วางแผนอัตราก าลังบุคลากรที่ต้องการรับเข้ามา ประกาศรับสมัครงาน     
ทั้งภายในและหรือภายนอกผ่านสื่อต่างๆ และก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานที่เปิดรับ 

2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ หมายถึง การคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหน้าที่ต าแหน่งงานของโรงเรียนได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ ดังนี้ คัดเลือกผู้ที่
มีความเหมาะสม บรรจุผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และติดตามประเมินผลบุคลากรที่รับเข้ามา  

3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ การส ารวจความต้องการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร หมายถึง ภารกิจที่ส่งเสริมครู
และบุคลากรให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ การจัดสรรรายได้และสวัสดิการ
ตามความเหมาะสม มีระบบการดูแลความปลอดภัยให้บุคลากรได้รับความสะดวกในหน้าที่ มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ จัดครูพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน า มีระบบปฐมนิเทศแก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ กล่าวค า
ชมเชยให้ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ก าลังใจเมื่อบุคลากรประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  

5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
หมายถึง การจัดให้มีระบบต่างๆ ดังนี้ การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ สวัสดิการ ปัญหาเทคโนโลยี
สารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน และจัดให้มีผู้ที่คอย
ให้การชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา 

1.7.3 บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครูที่ปฏิบัติการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

1.7.4 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อันได้แก่ ผู้อ านวยการ       
รองผู้อ านวยการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

1.7.5 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในระบบ
ที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทพณิชยการและบริหารธุรกิจ 

1.7.6 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 เขต ได้แก่  
เขต 1001 เขต 1002  และ เขต 1003 
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1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
1.8.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สามารถน าไปพัฒนาส่งเสริมให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
1.8.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.8.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สามารถพัฒนาหรือส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมแก่บุคลากรให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม
หลักการแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับต่อไปนี้ 

2.1 การจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
2.1.1 ความหมายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.1.2 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
2.1.3 ภารกิจของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.1.4 สภาพปัญหาของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.1.5 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
2.2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคลากร 
2.2.3 ความส าคัญของการบริหารงานบุคลากร 
2.2.4 ระบบการบริหารงานบุคลากร 
2.2.5 การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
2.2.6 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

2.3 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของผู้บริหาร 
2.3.2 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2.3.3 ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
2.3.4 คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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2.1 การจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
 

2.1.1 ความหมายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 4 (2550, หน้า 1-2) ได้ให้ความหมาย

ของ“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิ ใช่ เป็นสถาบัน อุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่ าด้ วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ค าว่า “โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดย
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็น
เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอนส่วน“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัด
การศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจดการศึกษาระยะเวลาของ
การศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา ส าหรับโรงเรียนใน
ระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรา 28 อนุญาตให้ใช้ค าว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” 
ประกอบชื่อแทนค าว่า “โรงเรียน” ก็ได้ (พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2), 2554, หน้า 4)  

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (office of the private education 
commission) หรือ สช. เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซึ่งความหมายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
หมายถึง สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ชื่อว่า “โรงเรียน”น าหน้า เป็นการจัดการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาและไม่อยู่ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 นอกจากนี้เพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 (ตามมาตรา 15) 
ควรมีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ถือว่าเป็นเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงความสะดวก การประหยัด และ
ความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 3) ได้อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 2 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ งนี้  ตามบัญชีที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด 

ข้อ 3 บรรดาอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาต การมอบหมาย หรือการปฏิบัติการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้โอนไปเป็น
อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี 

ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา  
จะมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนแทนการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ 

ข้อ 4 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 บรรดาใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญ
ศึกษา หรืออาชีวศึกษา และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา หรือ
หลักสูตรสามัญศึกษา แล้วแต่กรณีด้วย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิด าเนินการต่อไปตามที่ได้รับอนุญาต 
และให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการออก
ใบอนุญาตให้ใหม่ตามที่จ าเป็นโดยเร็ว 

ข้อ 6 บรรดาค าขออนุญาตหรือค าขออ่ืนใดในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียน
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ที่ได้ยื ่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้
บ ังค ับ ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส า นักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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จากนโยบายการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 (2559, หน้า 3)  นี้ เพ่ือให้การปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เป็นกรณีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิรูปด้านการศึกษา  

สรุปได้ว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทพณิชยการและบริหารธุรกิจ  

2.1.2 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552, หน้า 3-4) กล่าวถึงการก าหนดหน้าที่และ

การบริหารงานของสถานศึกษาไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา ซึ่งแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้  

1) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งประด้วย 
(1) งานบริหารงานทั่วไป 
(2) งานบุคลากร 
(3) งานการเงิน 
(4) งานการบัญชี 
(5) งานพัสดุ 
(6) งานอาคารสถานที ่
(7) งานทะเบียน 
(8) งานประชาสัมพันธ์ 

2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
(1) งานวางแผนและงบประมาณ 
(2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(3) งานความร่วมมือ 
(4) งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
(5) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(6) งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
(7) งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอน) 

3) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
(1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
(2) งานครูที่ปรึกษา 
(3) งานปกครอง 
(4) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
(5) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
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(6) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
4) ฝ่ายวิชาการ 

(1) แผนกวิชา 
(2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(3) งานวัดผลและประเมินผล 
(4) งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(6) งานสื่อการเรียนการสอน 

จากการศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของงานทั้ง 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมดมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ในส่วนของผู้ศึกษาวิจัย    
มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการบริหารงานบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากร เนื่องจากบุคลากรคือปัจจัยส าคัญที่จะสามารถท าให้การบริหารงานหลักอ่ืนๆ ด าเนินไป
ด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าหน่วยงานใดขาดบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ 
หน่วยงานนั้นก็จะประสบผลส าเร็จไปไม่ได้ การบริหารงานบุคลากรจึงถือเป็นงานที่ส าคัญมาก 
สอดคล้องกับการก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2546, หน้า 32) ที่ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1.3 ภารกิจของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
การศึกษาเอกชนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาได้ช่วยเสริมในส่วนที่ภาครัฐด าเนินการไม่ทั่วถึง ช่วยสร้างความหลากหลาย 
ในด้านรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาท าให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่างๆ ที่ภาคเอกชนช่วยเติมเต็ม
การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาเอกชนจึงเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนา
ประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันในเวทีโลกได้ พ.ศ. 2556-2560 (ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 
2555, หน้า 7) 

ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
2552 (หน้า 2-3) หมวด 1 ข้อ 7 กล่าวถึงหน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษา
มีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ 
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สังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามความพร้อมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา 

2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งใน
ด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 

3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สินและบุคลากรทั้งจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
และการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง  

5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7) ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดท า รับบริการ 
รับจ้าง ผลิตเพื่อจ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา สิทธิหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพครู คณาจารย์และครู
ทางการศึกษา และกองทุนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส าหรับการศึกษาเอกชนได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษา
เอกชน สถานศึกษาสามารถเปิดสอนได้ทุกระดับ ทุกประเภทหลากหลายรูปแบบให้มีความเป็นอิสระ 
มีการก ากับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต้องเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหาร โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน  
การลดหย่อน หรือการยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา  

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีภารกิจและนโยบายที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2554, หน้า 71) 

1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
(1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
(2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วย

การป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์
แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

(3) จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
(4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
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(5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก 
ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง  

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
(2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด18 กลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
(3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
(4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
(5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน    
โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

(6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือ
คนพิการอาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง upgrade skills 
และ re skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

(7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่ง ได้แก่ สถานประกอบการ 
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

(8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

(9) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
(1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความ

เข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง constructionism, project based learning authentic assessment, การเพิ่มพูนทักษะ
ประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ fix it center และกรณีภัยพิบัติ 

ก. พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ี 
สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

ข. สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

ค. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยท างาน 
สูงวัย สตรี ฯลฯ  
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ง. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อ
การเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนการสอน 

ฉ. พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู social media และ network สนับสนุนให้
ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ช. จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

(2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะการท างาน
ตามต าแหน่งหน้าที่ (function competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ 
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน competency based technology 
based green technology และcreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะ
วิวาท  

(3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา 
English program (EP) mini English program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ 
สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ sister school ทุกประเทศใน ASEAN  

4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้แก่ web portal, e-office และ data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
(2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง strategic performance, based budgeting: 

SPBB และ formula funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และ
ตามนโยบาย การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ  

(3) ด้านบริหารงานบุคลากร สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง 
พนักงานราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา 

(4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนา การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

 ก. องค์กร/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

 ข. ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 ค. องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 

UNIVOC ฯลฯ  
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 ง. ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล 
ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 

การเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษาภายใต้องค์กรการค้าโลกและภายใต้ความตกลงการค้า
เสรี ซึ ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งของอาเซียนจึงจ า เป็นต้องมีความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ส าคัญของการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของไทย 
เนื ่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนท าให้การเคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาสะดวกขึ้นและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษายังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
องค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อุดมศึกษาไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตก าลังคน
ของประเทศให้มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน 

2.1.4 สภาพปัญหาของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
จากการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน มีนักวิชาการ

และนักบริหารหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ข่าวส านักงานรัฐมนตรี,  

ออนไลน์, 2558) ได้กล่าวถึง สภาพปัญหาของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ไว้ในการประชุมร่วมผู้บริหาร
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

1) ด้านจ านวนผู้เรียนลดลง อันเนื่องจากภาพลักษณ์ของอาชีวะ การก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนนักศึกษา และค่านิยมการมีใบปริญญา 

2) ด้านความไม่เพียงพอของการผลิตก าลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
3) ด้านมาตรฐานสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละแห่งมีปัจจัยและ

ศักยภาพแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนครู ความขาดแคลนครูที่จบตรงสาขา การพัฒนาครู ความพร้อม
ของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น  

4) ด้านหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีหลายสาขาที่เป็น
หลักสูตรใหม่และเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หุ่นยนต์ โมเดิร์นฟาร์ม  

5) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป จะมีการทบทวน
วิธีการของบประมาณของทุกแห่งทุกส านัก โดยจะต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมาเสนอ เพ่ือให้การของบประมาณสอดคล้องและเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้จะน าข้อมูลการของบประมาณปีที่ผ่านมาหรือก่อน
หน้านี้มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย 

6) ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไป
ยังภูมิภาคต่างๆ มีกลไกเพียงอย่างเดียวคือ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงต้องการศึกษาว่าการบริหารเช่นนี้ เป็นวิธีการที่ดีหรือไม่อย่างไร และจะดีกว่าหรือไม่  หากจะมี 
ผู้ที่คอยช่วยประสานงานทั้งสองส่วนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2546, หน้า 16) ได้วิเคราะห์สถานการณ์
แผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปและส่งเสริมการศึกษาเอกชนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชน 
มีดังนี ้

1) ปัญหาจากการพัฒนาและสนับสนุนผู้เรียน 
(1) วิธีการสอนยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) ขาดทรัพยากรบุคคลมืออาชีพในด้านกิจกรรมนักเรียน 
(3) ให้บริการสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีท าได้ไม่ทั่วถึง สังคมไม่มีส่วนร่วมใน 
(4) การระดมทุนมากนัก 
(5) หน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างแท้จริง 
(6) ค่านิยมของผู้ปกครองเน้นให้เรียนวิชาการ 
(7) ผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
(8) งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

2) ปัญหาในด้านการบริหารจัดการด้านครู 
(1) ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
(2) ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เป็นมืออาชีพ 
(3) ครูได้รับผลตอบแทนต่ าขาดขวัญก าลังใจ 
(4) โรงเรียนและครูขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(5) ครูวุฒิต่ า 
(6) การเรียนการสอนยังไม่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด 
(7) โรงเรียนให้ความส าคัญเชิงพาณิชย์มากกว่าเชิงคุณภาพ 
(8) รายได้ของโรงเรียนไม่เพียงพอ 
(9) หน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมอย่างแท้จริง 
(10) การอุดหนุนค่าใช้จ่ายของผู้เรียนรายบุคคลไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง 
(11) ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคและบริการ IT สูง 
(12) ขาดระเบียบและระบบการจัดเก็บและจัดการเงินบริจาค 

3) ปัญหาสถานการณ์ ระบบ กลไก องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการเอื้อต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 

(1) ผู้บริหารเปลี่ยนบ่อย 
(2) ขาดวิสัยทัศน์และการวางแผนร่วมกันและขาดการวางแผนระยะยาว 
(3) ขาดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 
(4) กฎระเบียบมาก ล้าสมัย ขั้นตอนมีมากท าให้ล่าช้า 
(5) ขาดข้อมูลสารสนเทศ 
(6) ขาดการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
(7) ขาดมาตรการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
(8) มุ่งผลประโยชน์ขององค์กรตนเองเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ปัญหาวิกฤติที่เกิดจากความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาให้กับผู้รับบริการในบาง
กลุ่มของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของชาติในระดับต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับ 
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สัดส่วนของประชากรวัยท างานและสูงอายุในอนาคตจะเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันพบว่าคุณภาพ
การศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ าลง ซึ่งไม่อาจตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเต็มที ่(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 31-35) 

มนสิการ คงมนต์ (2547, หน้า 12-13) ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาด้านการบริหารของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้ 

1) ในด้านคุณภาพและปริมาณระหว่างโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนด้วยกัน จึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สูงกว่าหรืออย่างน้อยต้อง
ทัดเทียมกับโรงเรียนคู่แข่ง เพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียนหรือเพ่ือให้อยู่ในความนิยมของผู้ปกครอง 
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างต้องใช้กลยุทธ์ทุกๆ 
รูปแบบเพ่ือให้สถาบันหรือองค์กรของตน เป็นที่นิยมและอยู่ในความสนใจของนักเรียน นักศึกษา     
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในการแข่งขัน 

2) ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการ ในประเทศท่ีประสบ
ปัญหาวิกฤตต่างๆ เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 
ท าให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนการเงินเพ่ือการศึกษาของบุตรหลานได้  ท าให้
สถานศึกษามีจ านวนนักเรียน นักศึกษาลดลง โรงเรียนมีรายจ่ายมากส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน     
ในด้านต่างๆ โรงเรียนขาดห้องประชุม ขาดอาคารพลศึกษา ขาดอุปกรณ์ในการเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน อีกท้ังการให้บริการของห้องสมุดยังขาดสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบัน ต้องประสบปัญหาด้านการแข่งขัน 

4) สัดส่วนจ านวนนักเรียนที่ลดลง  
5) ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเอกชน ในสายตาของประชาชน 

6) การนิเทศติดตาม การควบคุมก ากับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7) ความมั่นคงในอาชีพ การงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  
8) การไม่มีการด าเนินการแก้ไข เช่น การเก็บเงินค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูง อีกท้ังปัญหาการไม่ขึ้นเงินเดือนครู การลดโบนัส การลดสวัสดิการ เป็นต้น 

9) การขาดระบบการติดตามผลและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง 

10) โครงสร้างระบบการขึ้นเงินเดือนและการขาดเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ซึ่งมีผลท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจ ไม่สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู มีอัตราการเข้าและการลาออกของครู ซึ่งผลเสียจะตกถึงนักเรียน นักศึกษาที่เป็น
ทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชาติ 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2555, หน้า 150-151) ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของผู้บริหารหรือ  
จุดอันตรายของผู้น าไว้ดังนี้ 

1) ไม่น าพาต่อนโยบายของหน่วยเหนือ 
2) ปัญหาทางการเงิน 
3) ปัญหาชู้สาว ยุ่งแต่ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว 
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4) อบายมุข 
5) ขาดส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่มีความรู้  ความสามารถในงานที่ท า

ไม่พยายามศึกษา 
6) ประมาทเลินเล่อในการกระท างานหน้าที่ ใช้คนไม่เหมาะกับงาน 
7) ไม่มีความริเริ่ม ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีผลงาน สนใจงานอย่างใดมากก็ท าแต่

งานนั้น 
8) ละเลยไม่ท าตามนโยบายและแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
9) มีวิสัยทัศน์คับแคบ ชอบท างานฉาบฉวย เอาหน้า จับจดไม่มีแผน 
10) ขาดความรู้ความเข้าใจในความต้องการของคน ไม่เข้าใจผู้อื่น 
11) ไม่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ขาดความรู้ความสามารถในการปกครองคนและ

เข้ากับคน 
12) หวังผลจากผู้ใต้บังคบบัญชาเกินไป โดยไม่มีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
13) ท าตัวเป็นผู้รู้ไปเสียทุกอย่าง ไม่ไว้ใจใคร ท างานคนเดียว เอาแต่ใจตัวเป็นใหญ่ 

ไม่ฟังความคิดเห็นใคร 
14) ไม่สามารถแก้ปัญหา โดยเฉพาะความขัดแย้ง 
15) ไม่มีความเด็ดขาด 
16) ท างานไม่ประสานงานกับใคร ประสานงานไม่เป็น 
17) ชอบรวมอ านาจ ไม่มอบงานให้ใคร กลัวเสียผลประโยชน์หรืออ านาจ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สรุปได้ว่า  โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบันต้องประสบปัญหาด้านการแข่งขัน ในขณะที่จ านวนนักเรียนมีอัตราที่ลดลง 
มีภาพลักษณ์การทะเลาะวิวาท ด้านมาตรฐานสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันอันเกิดจากการขาดแคลน
ครูที่มีความรู้ ครูที่มีอยู่ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ความไม่พร้อมของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์
ซึ่งทั้งหมดเกิดจากผู้บริหารยังขาดส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดความรู้ ความสามารถในงานที่ท า 
ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรู้ความสามารถในการปกครองคนและเข้ากับคน  ชอบรวมอ านาจ 
ไม่มอบหมายงานให้ใคร กลัวเสียผลประโยชน์หรืออ านาจ 

2.1.5 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มี 3 เขต (ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ออนไลน์, 2559) ดังนี้ 
เขต 1001 คือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 12 เขต 

ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตพระโขนง เขตดินแดง เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตคลองเตย 
เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตบางนา เขตยานนาวา และเขตมีนบุรี จ านวน 30 โรงเรียน ได้แก่  

1) โรงเรียน จิตรลดา 
2) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 
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6) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 
7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
8) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 
9) วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 
10) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
11) เทคโนโลยีกรุงเทพ 
12) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา 
13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจ านงค์ 
14) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจ านงค์ 
15) อัสสัมชัญพาณิชยการ 
16) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์อนุสรณ์ 
17) วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 
18) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
19) เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 
20) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 
21) เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา 
22) กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
23) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 
24) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
25) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้า    
     เพชรรัตนราชสุดา สิรโิสภาพัณณวดี 
26) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
27) วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 
28) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
29) วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 
30) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี 

เขต 1002 คือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 11 เขต 
ประกอบด้วย เขตประเวศ เขตคลองสามวา เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตลาดกระบัง เขตจตุจักร 
เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี เขตหนองจอก มีจ านวน 24 โรงเรียน ได้แก่  

1) วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 
2) วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา 
3) ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 
4) วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 
6) วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 
7) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 
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8) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 
9) วราธิปบริหารธุรกิจ 
10) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า  
     เพชรรัตนราชสุดา สิรโิสภาพัณณวดี 
11) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น 
12) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
13) ไทยวิจิตรศิลป 
14) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 
15) รัตนโกสินทร์เทคโนโลยี 
16) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
17) วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 
18) วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 
19) เกษมสันต์บริหารธุรกิจ 
20) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 
21) วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 
22) วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ 
23) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 
24) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

เขต 1003 คือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 11 เขต 
ประกอบด้วย เขตหนองแขม เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตทุ่งครุ เขตบางพลัด 
เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตทวีวัฒนา เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน มีจ านวน 26 โรงเรียน ได้แก่ 

1) จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ 
2) วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน 
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
6) วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
7) วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ 
8) วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ 
10) จรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ 
11) วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 
12) วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ 
13) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
14) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 
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15) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ    
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

16) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา 
17) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
18) วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 
19) เทคนิคพณิชยการธนบุรี 
20) พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 
21) บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 
22) วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
23) วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 
24) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 
25) วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 
26) วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ 

 
2.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

 
2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
การบริหารงานบุคลากรต้องมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีนักวิชาการและ

นักบริหารหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพ ดังนี้ 
กู๊ด (Good, 1973, p. 193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า คือ ความสามารถที่ท าให้

เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานส าเร็จได้
อย่างสมบูรณ์ 

พจนานุกรมของเมอร์เรียม เวบสเตอร์ (Merriam-Webste’s collegiate dictionary, 1993, 
p. 368) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพคือ ผลของการผลิต ซึ่งสามารถวัดได้โดย
การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับต้นทุน (พลังงาน เวลา และเงิน) โดยใช้ต้นทุนให้น้อยท่ีสุด 

นันทนา ธรรมบุศย์ (2544, หน้า 25) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการท างานโดย
สิ้นเปลืองเวลาและสูญเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน้า 17) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงาน
ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด
และได้กล่าวเพ่ิมอีกว่าประสิทธิภาพนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ดี วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการที่คล่องตัวและการก ากับดูแลที่ดี 

วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546, หน้า 34) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถ     
ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ
ต้นทุนหรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไป เมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุนแรงงานเวลาที่ให้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
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สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 116) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้บริหารสามารถเลือกหรือน าคนเก่งเข้ามาในองค์กร
ของตนได้ 

สารานุกรมเสรี (ออนไลน์, 2558) ได้ให้ความหมายของ ค าว่าประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดยการใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด และการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร 
แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส าเร็จ และถูกต้อง 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า
ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความถูกต้องสอดคล้องกับงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิด
ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการ
บริหารงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ภารดี อนันต์นาวี, 2553, หน้า 297) 

1) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคลากรถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2.3 ความส าคัญของการบริหารงานบุคลากร 
จากการศึกษาข้อมูลมีนักการศึกษาได้กล่าวไว้เกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงาน

บุคลากรดังนี้ 
ธัญญา ผลอนันต์ (2549, หน้า 17) กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารงานบุคลากร ไว้ดังนี้      

1) ช่วยให้พนักงานในองค์กรได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มีความผาสุกและพึงพอใจในงาน เกิดความ 
ก้าวหน้า สามารถท างานท่ีให้ได้ผลการด าเนินการที่ดีมีประสิทธิผล  

2) ช่วยพัฒนาองค์กรพนักงานที่มีคุณภาพก็จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ตามแนวทางที่ผู้น าระดับสูงวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งด้าน
บริการและการผลิตสินค้า องค์กรก็ย่อมจะเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี 
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3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสังคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคงดีก็จะส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วย เมื่อพนักงานได้พัฒนาคน
จนมีความสามารถหารายได้มาช่วยให้ครอบครัวมั่นคงก็ส่งผลต่อชุมชน 

ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ์ (2550, หน้า 49-50) กล่าวว่า ความส าคัญของ
การบริหารงานบุคลากรต่อองค์กร ประกอบด้วย  

1) ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างคุ้มค่า  
2) ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) ช่วยให้การจ้างมนุษย์ในองค์กรใหม่เป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล  
4) ช่วยให้การจัดท าฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ และ

สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อการจัดการมนุษย์ในองค์กรอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ภายในองค์กรด้วย  
5) ช่วยให้การสร้างอุปสงค์ของแรงงานในตลาดแรงงานท้องถิ่นประสบความส าเร็จ  
6) ช่วยขจัดปัญหาชนัด พวก “ไม้ตายซาก (deadwood)” ให้พ้นจากองค์กรท าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมาก  
7) ช่วยในการประสานความแตกต่างระหว่างการจัดมนุษย์ในองค์กร เช่น แผนการ

ปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการจ้างบุคลากรส าหรับองค์กร 
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 16) กล่าวว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ล้วนให้ความส าคัญ

กับภารกิจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคลากรเนื่องจากมองว่า “บุคลากร” มีบทบาทส าคัญ    
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานทุกด้าน โดยบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน 
พัฒนาองค์กร ตลอดไปจนถึงการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้ครบถ้วน  
ทุกมิติของการพัฒนา ดังนั้นผู้บริหารทุกสถานศึกษาจะต้องแสวงหามาตรการในการน าบุคลากรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะครู ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก
ครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ เรียนและเป็นผู้ท าหน้าที่ด้านงานวิชาการ  ซึ่งถือเป็นงานส าคัญที่สุดของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา ฉะนั้นการที่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้ครู ในฐานะบุคลากรหลักของสถานศึกษา มีก าลังใจและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษาอย่างเต็มที่ และยังกล่าวอีกว่าในยุคของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครูเป็นส าคัญท าให้สมรรถนะด้านการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความส าคัญมากขึ้นเป็นอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากประสิทธิผลองค์กรทางการศึกษาขึ้นอยู่กับ
คุณภาพการท างานของบุคลากรที่ต้องได้รับการเติมเต็มและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมจากผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านนี้ โดยเชื่อว่า สถานศึกษาจะดีได้ต้องมีผู้บริหารเก่ง เพ่ือท า
หน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะไม่มีโรงเรียนแย่ถ้าผู้บริหาร
ดีและไม่มีโรงเรียนดีถ้าผู้บริหารแย่ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของมิเชล บาร์เบอร์ (Michael Barber; 
อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 70) กูรูด้านการศึกษาของอังกฤษที่กล่าวว่า “คุณภาพ
การศึกษาไม่มีทางแซงหน้าคุณภาพของครูได้” (the quality of education system cannot exceed the 
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quality of teachers) และการบริหารงานบุคลากรตามมารถฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548 สถานศึกษาที่คุรุสภาได้ก าหนดไว้แสดงให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาในฐานะ
องค์กรที่ท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความปรารถนาอย่างเป็น
รูปธรรมที่จะสร้างผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการบริหารงาน
บุคลากร เนื่องจากเป็นงานหลักท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชามากท่ีสุด 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 13) กล่าวว่า บุคลากร เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของ
องค์กร เพราะเป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นผู้ที่สานต่อสืบทอดและสร้าง 
ความเจริญขององค์กรความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรล้วนเกิดจากการกระท าของคนทั้งสิ้น 
ในองค์กรขนาดเล็กอาจจ าแนกเป็นฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่รับผิดชอบและวางแผนองค์กรทั้งหมด     
และฝ่ายปฏิบัติการท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร เมื่อองค์กรขยายตัวใหญ่ขึ้น     
มีพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการมากขึ้น จ าเป็นต้องมีผู้บริหารระดับกลางเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลฝ่าย
ปฏิบัติการและเป็นตัวกลางในการน านโยบาย แผนงานจากผู้บริหารระดังสูงไปสู่ การปฏิบัติ มีฝ่าย
วิชาการหรือพัฒนาควบคุมคุณภาพ ท าหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
งานในองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ฝ่ายนี้อาจท าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และวิจัย
การตลาด นอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายสนับสนุน ท าหน้าที่สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายต่างๆ บุคลากรในองค์กรและฝ่ายต่างๆ ตามแต่โครงสร้างขององค์กร จึงมีบทบาทส าคัญ     
ในการน าองค์กรสูเป้าหมาย นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า สถานศึกษาเป็นองค์กรทางสังคมที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนิ นการเพ่ือพัฒนาความรู้ 
สติปัญญา ทักษะต่างๆ ความเป็นพลเมือง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา 
นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีหน้าที่ติดตามพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสังคมโดยกว้าง สถานศึกษาจึงเป็นองค์กรที่เป็นรากฐานในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประชาคม ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถานศึกษา
จ าเป็นต้องมีโครงสร้าง กระบวนการและยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยหลักการ วิธีการ และทฤษฎีการ
บริหารองค์กรและการศึกษาในการบริหารจัดการ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร     
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งหัวใจส าคัญของการบริหารงานทั้งหมดนั้น  
อยู่ที่คน หรือบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กรจากทรัพยากรพ้ืนฐาน 4 ตัว 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ หรือที่เรียกว่า 4M ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรอ่ืนๆ หากไม่มีคน
ในฐานะบุคลากรขององค์กรไปประยุกต์ใช้หรือบริหารจัดการทรัพยากรอีก 3M ที่เหลือเหล่านั้นก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร ประกอบกับคนซึ่งนอกจากจะมีความส าคัญในด้านทรัพยากรการบริหารแล้ว ยังมี
บทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร 
การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การประสานงาน การควบคุมงาน การประเมินผลงานและการรายงานผล 
จึงกล่าวได้ว่าความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรมีผลมาจากการมี “คน” ในฐานะบุคลากร
ที่มีความสามารถ มีแรงจูงใจในการท างาน หรือรวมเรียกว่า มี “สมรรถนะ” ในการท างาน ดังนั้น
หน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารคือ การสรรหา และพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะ
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การท างานสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่จะสร้างและพัฒนางานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่  
(สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 9-10) 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การบริหารบุคลากรมีความส าคัญ เนื่องจากคนเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กรและเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานทั้งหมด  การบริหารบุคคล
จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาตนเอง พัฒนา
องค์กร เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.2.4 ระบบการบริหารงานบุคลากร 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคลากร มีดังนี ้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 4 (2550, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย

เกี่ยวกับบุคลากรภายในโรงเรียนที่จัดการศึกษา ไว้ดังนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียน 
“ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ต่างๆ ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา   
ในโรงเรียน ส่วนค าว่า บุคลากรในสถานศึกษาตามประกาศใช้ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ ศธ . 0601/1843 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปีการศกึษา 2552 “หมวด 3” หน้า 23-25) ประกอบด้วยประเภทและต าแหน่งดังต่อไปนี้  

1) ครู ได้แก่ บุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน 
2) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้ง

ผู้สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
3) บุคลากรอ่ืน ได้แก่ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

นอกจากบุคลากรในสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้วให้สถานศึกษาเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจหรือเอกชน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เปิดท าการสอนด้วย 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 31) กล่าวว่า ผู้บริหารที่รับผิดชอบท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บุคลากรในโรงเรียนนั้น ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการอาจร่วมกัน
ก ากับส่วนงานบุคลากรและการบริหารงานบุคคล บางโรงเรียนมีผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
บุคคลดูแลงานดังกล่าว ซึ่งมี 2 ระบบ มีดังนี้     
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1) ระบบคุณธรรม 
(1) ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
(2) ยึดหลักความสามารถ 
(3) ยึดหลักความเป็นกลางในเรื่องต่างๆ 

2) ระบบอุปถัมภ์ 
(1) ยึดความต้องการเฉพาะบุคคลเป็นหลัก 
(2) ใช้ระบบเครือญาติและพรรคพวก 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 12-13) กล่าวว่า การบริหารงานบุคลากรโดยทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งองค์กรที่เป็นสถานศึกษามีระบบการบริหารงาน
บุคลากรหลักๆ 2 ระบบได้แก่ 

1) ระบบคุณธรรม หมายถึง การบริหารงานบุคลากรที่มีหลักการเน้นให้ความ
ยุติธรรมแก่บุคคลทั่วไปไม่เห็นแก่ความสนิทสนมคุ้นเคยส่วนตัว ครอบคลุมการบริหารงานบุคลากร 
นับตั้งแต่การให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้ามาท างาน การบ ารุงรักษา การพัฒนา การให้พ้นจากงาน โดยยึดถือ
การสอบและมาตรฐานในเรื่องคุณวุฒนิและความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) หลักความเสมอภาค หมายถึง การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตั้งแต่โอกาส   
ในการสมัครงานส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่มีข้อกีดกันในการ
ก าหนด ค่าตอบแทน ยึดหลัก “งานเท่ากัน เงินเท่ากัน” นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งการพิจารณา ความดี ความชอบ เลื่อนต าแหน่ง สวัสดิการ และวินัย 

(2) หลักความสามารถ หมายถึง การยึดถือความรู้ ความสามารถเป็นหลักในกระบวน 
การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยต้องพิจารณาจากความสามารถเป็นหลักแล้วคัดเลือกให้ได้ผู้ที่ มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ให้มากท่ีสุดเข้ามาบรรจุเป็นบุคลากร 

(3) หลักความมั่นคง หมายถึง หลักประกันในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานให้แก่
บุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นๆ ยึดถือเป็นอาชีพได้ด้วยการให้ความมั่นคงในอาชีพที่ครอบคลุมไป
ถึงความมั่นคงในการจ้างงานโดยผู้ปฏิบัติได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกออกจากงานโดยไม่มีความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางการเมือง ทั้งนี้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่มีศักดิ์และสิทธิดีกว่ากฎหมายแรงงานที่ใช้กับบุคคลอาชีพอ่ืนทั่วไป 

(4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง หมายถึง หลักที่มุ่งให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมือง หรือพรรค
การเมืองใดๆ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กรได้อย่างตรงไปตรงมา 
โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ของส่วนตัว หรือพวกพ้องและไม่ตกเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ของการเมืองบางกลุ่มที่ขาดธรรมาภิบาล 

2) ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ระบบที่ใช้ในการบริหารงานบุคลากรนับตั้งแต่การให้
ได้มาซึ่งบุคคล การบ ารุงรักษา การพัฒนา การให้พ้นจากงาน โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวร่วมกับ   
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การใช้วิจารณญาณส่วนตัวของผู้บริหารเป็นเครื่องตัดสิน โดยไม่ค านึงถึงความสามารถของบุคคลจาก
ระบบการสอบคัดเลือกหรือคะแนนจากการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท าให้เกิด
ข้อเสียมากมายได้แก่ ระบบเด็กเส้นเด็กฝาก สถานศึกษาไม่มีโอกาสได้ผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามา
เพราะผู้ที่มีความสามารถสูง หากไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอุปการคุณกับสถานศึกษาฝากมาก็ไม่มีโอกาสเข้า
ท างานได้ ย่อมท าให้ค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของการทดสอบที่เป็นมาตรฐานแต่กลับอยู่ที่ว่าบุคคลนั้น
เป็นคนของใคร มีเส้นมีสายหรือไม่ ปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
สถานศึกษาในระยะยาวเพราะจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาจะหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
หลัก ซึ่งถือว่าไม่มีความยุติธรรมและสะท้อนถึงความอ่อนด้อยของระบบบริหารงานบุคลากรทาง
การศึกษาได้ แต่ทั้งนี้ระบบอุปถัมภ์ก็อาจมีข้อดีบางประการแก่การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ ช่วยเสริมระบบคุณธรรมให้สมบูรณ์ เนื่องจากระบบคุณธรรมที่เน้นการสอบขึ้นบัญชีโดยพิจารณา
เฉพาะผลคะแนนสอบเป็นหลัก อาจไม่สามารถเป็นเครื่องการันตีว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นครูนั้นจะเหมาะสมดี
พร้อมไปทุกอย่างเพราะเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก คือ การใช้ข้อสอบวัด ย่อมจะวัดและคัดได้เฉพาะ
ความสามารถด้านสติปัญญาเท่านั้น บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาคือคนท าข้อสอบเก่ง แต่อาจไม่ใช่
คนที่มีใจรักในการเป็นครู หรือมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู เช่น เสียสละ อดทน ถ่ายทอด
ความรู้เก่ง หรือมีคุณธรรมเพียงพอที่จะเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนได้ ดังนั้น ระบบอุปถัมภ์แม้จะเน้นที่
การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่หากผู้บริหารมีวิจารณญาณที่ดี อาจสามารถพิจารณาเลือกบุคคลที่ตน
ได้รู้จักมาก่อน ยิ่งรู้จักนานเท่าไรยิ่งมีโอกาสที่จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลนั้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้ น
และอาจคัดเลือกได้ดีกว่าการใช้เพียงคะแนนสอบหรือการสัมภาษณ์เพียงไม่กี่นาทีก็เป็นได้ ดั้งนั้น
ในทางปฏิบัติจริงการใช้ระบบอุปถัมภ์แบบสร้างสรรค์ตามเงื่อนไขดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนเสริม
กับระบบคุณธรรมย่อมมีส่วนช่วยให้ระบบการคัดเลือกบุคลากรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครูที่ปฏิบัติการสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริหารงาน
บุคลากร มี 2 ระบบได้แก่ 1) ระบบคุณธรรม ประกอบด้วย หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ 
หลักความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง 2) ระบบอุปถัมภ์ ทั้งนี้เป้าหมายคือเพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานได้ ครูมี ใจรักในการเป็นครู 
หรือมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู เช่น เสียสละ อดทน ถ่ายทอดความรู้เก่ง หรือมีคุณธรรม
เพียงพอที่จะเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนได้ เป็นต้น 

2.2.5 การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ในบริบทขององค์กรทางการศึกษาได้ก าหนดให้ใช้ค าว่า “การบริหารงานบุคลากร” ซึ่งมี

ขอบข่ายงานคล้ายคลึงกับภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 39) 

บีช (Beach, 1980, pp. 49-50) กล่าวว่า การบริหารงานบุคลากร ประกอบด้วยหลักส าคัญ 
14 ประการ คือ  

1) การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน  
2) การปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่  
3) การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
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4) การประเมินผลการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง  
5) การฝึกอบรมและการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง  
6) การให้ค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
7) การให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีอ านาจในการเพ่ิมเงินเดือนเลื่อนต าแหน่ง  
8) การโอน การย้อย และการให้ออกจากงาน  
9) การจ ากฎระเบียบต่างๆ มาใช้และรักษากฎระเบียบ  
10) การแจ้งและการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้ผู้มาปฏิบัติงานทราบ  
11) การเสนอข้อคิดเป็นของผู้ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
12) การสร้างภาวะผู้น าขึ้นในตัวบุคลากร  
13) การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  
14) การจัดสวัสดิการและหลักประกันในการท างาน  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552, หน้า 5-6) ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 
งานบุคลากรในระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) แนะน าเผยแพร่และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

2) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
4) ควบคุม จัดท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
5) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติของ

บุคลากรในสถานศึกษา 
6) ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น

การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การขอมี
และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนและการจัดท า
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสาถนศึกษา 

7) ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
8) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
10) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
11) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภารดี อนันต์นาวี (2553, หน้า 297) กล่าวว่า ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหารงานบุคลากร 
มีดังนี ้

1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งงาน 
2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
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3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4) วินัยและการรักษาวินัย 
5) การออกจากราชการ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2542; อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 10) กล่าวว่า การบริหารงาน
บุคลากรคืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้คนตั้งแต่ สรรหา คัดเลือก ธ ารงรักษา  ประเมินผลและ
การให้ออกจากงาน 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 17) กล่าวถึงการบริหารงานบุคลากรว่าประกอบไปด้วย 
3 งาน ได้แก่  

1) การจัดหาบุคลากร 
2) การบ ารุงรักษาบุคลากร 
3) การให้พ้นจากงาน 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานบุคลากร มีดังนี้ 
1) การวางแผนอัตราบุคลากร  
2) การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง  
3) การบ ารุงรักษาบุคลากร  
4) การพัฒนาบุคลากร  
5) การประเมินบุคลากร 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 30-31) กล่าวถึงว่า การบริหารบุคลากร ว่าเป็นการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลท างานหรือมาเป็นครู การจัดบุคคลเข้าท างาน 
การธ ารงรักษาและการสร้างเสริมก าลังใจในการท างาน การพัฒนาบุคคลและการจัดบุคคลให้พ้น  
จากงานเป็นต้น การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีส่วนในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพอย่างมาก
เช่นกัน เพราะในการสรรหาบุคคลมาท างานถ้าสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาเป็นครูจัดครูเข้าสอนตามความรู้
ความสามารถและความถนัดมีการพัฒนาครูให้เก่งให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไป ย่อมจะสอนนักเรียนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั่นเอง  

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลที่รับเข้ามาเป็นบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

2.2.6 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2549, หน้า 298) ก าหนดสาระความรู้

ของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ ด้านการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย 
สาระความรู้ ได้แก่ หลักการบริหารงานบุคคล และสมรรถนะ ได้แก่  

1) สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
2) สามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3) สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4) สามารถเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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5) สามารถให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงบูรณาการสาระความรู้และสมรรถนะดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร จ านวน 5 ด้าน คือ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา และ 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
ความหมายของการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
พะยอม วงศ์สารศรี (2540, หน้า 112) ได้ให้ความหมายว่า การสรรหาบุคลากร 

หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร
กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์กร 
การแสวงหาจึงเป็นศูนย์รวมของผู้สมัครงานเพื่อด าเนินการคัดเลือกเป็นบุคลากรใหม่ต่อไป 

ธงชัย สันติวงษ์ (2546, หน้า 159) ได้ให้ความหมายว่า การสรรหาบุคลากร 
หมายถึง การด าเนินงานในกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หน่วยงานจัดท าขึ้น เพ่ือมุ่งจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้
ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีตรงตามความต้องการให้เข้ามาร่วมท างานในอันที่จะช่วยให้ องค์กร
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

ธงชัย สมบูรณ์ (2549, หน้า 127) ได้กล่าวไว้ว่า การสรรหาบุคลากรเป็นหน้าที่หนึ่ง
ของการจัดการมนุษย์ในองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กรเนื่องจาก
นักบริหารยอมรับกันว่า “บุคคล” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคัญเหนือกว่าทรัพยากรอ่ืนใด 
มีความจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการสรรหาอยู่อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ อาทิ
เช่น ต้องการบรรจุคนในองค์กรใหม่ทดแทนคนในองค์กรที่ลาออกไป หรือคนในองค์กรที่ได้รับ
การเลื่อนต าแหน่ง ต้องการคนในองค์การใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านทักษะที่ทันสมัย และ
เพ่ือเป็นหนทางสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 

วรเทพ สวัสดี และคณะ (2550; อ้างถึงใน สฎายุ ธีรวณิชตระกูล, หน้า 19) 
ให้ความหมายไว้ว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างานหมายถึง การหาและเลือกบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและบุคลิกลักษณะอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่ง 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 92-95) ได้กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวน 
การแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีตรงกับความต้องการของ
องค์กรให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดเลือก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัยความส าเร็จในการสรรหาบุคลากรในองค์กร มีดังนี ้

(1) มีแผนก าลังคนชัดเจน 
(2) มีรายละเอียดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะรับ

ชัดเจน 
(3) รู้แหล่งก าลังคนและสามารถเข้าถึงก่อนคู่แข่ง 
(4) รู้วิธีการคัดเลือกและใช้เทคนิคในการคัดเลือกผู้สมัครอย่างเหมาะสม 
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(5) รู้จุดแข็งของสถานศึกษาและมีกลยุทธ์น าเสนออย่างน่าสนใจ 
(6) ให้ความสนใจบุคลากรใหม่เม่ือเริ่มและอยู่ในระยะทดลองงาน 
การวางแผนบุคลากร หรือการวางแผนก าลังคน จะเกี่ยวข้องกับงานหลักในเรื่อง

การคาดคะเนก าลังคน การท าโครงสร้างขององค์กร การเตรียมก าลังคนที่มีอยู่ การคาดคะเน
การเปลี่ยนแปลงก าลังคนในปัจจุบัน การท าโปรแกรมสนับสนุนและเพ่ิมพูนก าลังคนและการวางแผน
ควบคู่ก าลังคน และยังกล่าวถึงการสรรหาบุคลากร ซึ่งได้แก่ 

(1) การแสวงหาแหล่งก าลัง  
(2) การวางแผนนโยบายการสรรหา  
(3) การจัดกระบวนการสรรหา 
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน  
วิธีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน สามารถแบบออกเป็น 

2 วิธี ได้แก่ 
(1) วิธีการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายใน เช่น 

ก. การปิดประกาศและการเปลี่ยนงาน เป็นวิธีการภายในส าหรับการสรรหา
บุคลากรโดยการปิดประกาศในสถานที่ที่บุคลากรของหน่วยงานรู้เห็นได้ชัดเจนและให้เวลานาน
พอสมควร 

ข. การพิจารณาระเบียนบันทึกทักษะอาจารย์/บุคลากร โดยหน่วยงานมักจะมี
แฟ้มประวัติพนักงานที่ระบุถึงทักษะที่พนักงานแต่ละคนมีหรือได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

(2) วิธีการสรรหาบุคลากรจากแหล่งภายนอก เช่น 
ก. การปิดประกาศและการเปลี่ยนงาน เป็นวิธีการภายในส าหรับการสรรหา

บุคลากรโดยการปิดประกาศในสถานที่ที่บุคลากรของหน่วยงานรู้เห็นได้ชัดเจนและให้เวลานาน
พอสมควร 

ข. ใช้วิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาหาคนให้มาสมัครซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูงมากและปกติไม่นิยมกัน 

ค. ใช้หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร เป็นสื่อในการโฆษณาหาผู้สมัครงานนี่
ถือว่าเป็นวิธียอดนิยม เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่อนข้างต่ า ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้าง และ
เจาะลึกในขณะเดียวกัน  

ง. การให้บริการในระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีที่เริ่มแพร่หลาย
ในชุมชนและสังคมที่หน่วยงานต้องการสรรหาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของระบบและข้อมูลที่
ต้องการสื่อถึงผู้ที่หน่วยงานต้องการแสวงหา 

จ. ใช้ส านักงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหาผู้บริหาร ซึ่งบริษัทจัดหาผู้บริหารจะ
เน้นที่การเฟ้นหาผู้บริหารซึ่งจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูง ส่วนส านักงานจัดหางานมักจะท าหน้าที่ใน
การจัดหาผู้ปฏิบัติงานในระดับเงินเดือนที่ต่ ากว่า 

ฉ. จัดเทศกาลพิเศษ เพ่ือการสรรหา ในสถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัญหาใน
การหาคนมาท างานได้น้อย หรือเป็นหน่วยงานใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก วิธีการหนึ่งที่อาจจะประสบ
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ความส าเร็จคือการจัดเทศกาลพิเศษ หน่วยงานที่จัดเทศการพิเศษอาจจะใช้วิธี “เปิดบ้าน” ให้ผู้ที่
สนใจจะท างานเข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษา 

ช. การฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นวิธีการสรรหาและสามารถได้ผู้ที่ท างาน  ใน
หน้าที่พิเศษหรือเฉพาะเจาะจงได้ โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะสรรหาและมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติดี จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในแต่ละแขนงวิชาสามารถเข้าร่วมฝึกใช้ความรู้มา
ประยุกต์กับงานขององค์กร 

ซ. การสรรหาบุคคลโดยเข้าถึงในสถานศึกษา โดยการคาดการณ์ว่าต าแหน่ง
งานที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงจะมีมากกว่าจ านวนผู้ที่ จบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยหน่วยงานที่จะสรรหาคนจะส่งผู้เชี่ยวชาญการสรรหาเข้าไปถึง ในสถาบัน 
การศึกษาเพ่ือสัมภาษณ์และอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์กร 

บรรยงค์ โตจินดา (2543, หน้า 23-24) กล่าวว่า กระบวนการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งสามารถแบ่งขอบข่ายด าเนินงานเป็น 3 ขอบข่าย คือ  

(1) ศึกษานโยบายและแผนขององค์กร การวางแผนก าลังคนจ าเป็นต้องศึกษา
นโยบายและแผนขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนก าลังคนจะต้องศึกษา  
ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างขององค์กร การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด นโยบายของการ
บริหารตลอดจนสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองด้วย  

(2) การวิเคราะห์ก าลังคนเป็นการค้นหาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสภาพก าลังคนที่มี
อยู่ในองค์กร การวิเคราะห์งานแต่ละต าแหน่งโดยดูจากต าแหน่งงานขอบเขตการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ
ของพนักงานความรู้ความสามารถรวมทั้งการคาดการณ์ความสูญเสียก าลังคน ในอนาคตด้วย 

(3) การพยากรณ์ความต้องการก าลังคนเป็นการมุ่งเน้นก าลังคนในอนาคต การปรับตัว
ขององค์กรในอนาคตอันจะเกิดจากแรงผลักดันภายนอก ภายในองค์กรเป็นการก าหนดความต้องการ
จ านวนคนงานที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นการคาดคะเนว่า จะมีบุคลากร
เกษียณอายุ การปลดถ่าย การแต่งตั้ง ความต้องการด้านก าลังคน การพยากรณ์ ความต้องการจ้างงาน
ขององค์กรต่างๆ ในระยะเวลาช่วงการวางแผนเปรียบเทียบความต้องการก าลังคนกับการผลิตก าลังคน 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
หมายถึง กิจกรรมการจัดหาบุคลากร ได้แก่ การจัดให้มีการส ารวจความต้องการบุคลากร ก าหนด
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน วางแผนอัตราก าลังบุคลากรที่ต้องการรับเข้ามา 
ประกาศรับสมัครงานทั้งภายในและหรือภายนอกผ่านสื่อต่างๆ และก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่เปิดรับ 

2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 38) ได้กล่าวถึงการจัดบุคลากรให้เหมาะสม

กับหน้าที่ ที่รับผิดชอบไว้ว่า หลังจากผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาในองค์กรแล้ว ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายบุคลากรจะมีการวิเคราะห์งาน ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือคัดคนที่เก่งและดีมาท างานในองค์กร 
ค าว่าคนเก่งจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการคนที่มีความรู้มีความสามารถในการใช้ทักษะของตนท างาน 
ส าหรับคนดี คือ คนที่มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ไม่บกพร่อง ดังนี้   
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(1) การวิเคราะห์ด้านภาระงาน คือ พิจารณาปริมาณงานและประเภทของงาน ที่คาดว่า
จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแล้วจึงคิดคนที่จะมาท างาน ที่ต้องรับผิดชอบ ตามหน้าที่ 

(2) วิเคราะห์ด้านก าลังคน คือ คนที่ท างานในปัจจุบันและปริมาณท่ีคาดว่าจ าเป็น 
ต้องใช้คนประเภทไหน จ านวนเท่าใด ในอนาคต เพราะ “ทุนมนุษย์” เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด 
และช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กร คุณภาพของคนในด้านความรู้ ทักษะ และแรงจูงใจในการท างาน  

โดยกระบวนการทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะอยู่ในขั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์    
ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญของการสรรหา และการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคลากรใหม่เข้าสู่องค์กรต่อไป 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 95-96) ได้กล่าวถึง การคัดเลือกหรือจัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ว่าเป็นกระบวนการที่กระท าหลังจากการสรรหา โดยการเลือกบุคลากรที่เหมาะสม
ที่สุดและตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุดจากบุคลกากรทั้งหมดที่องค์กรได้สรรหามา 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ  

(1) เพ่ือเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดให้กับองค์กร  
(2) เพ่ือให้ผู้สมัครงานได้ท าความรู้จักกับองค์กรมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ใช้พิจารณา

คัดเลือกบุคลากร คือ 
ก. ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ศักยภาพ หรือความส าเร็จ 
ข. ทัศนคติ ความสนใจ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น การเปิดรับความคิด

ใหม่ๆ การอดทนต่อความไม่แน่นอน การมุ่งเน้นในความส าเร็จ ความมั่นคงในอารมณ์ เป็นต้น 
ค. ความเหมาะสมกับองค์กร เช่น ระบบผลตอบแทน บรรยากาศการท างาน 

วัฒนธรรมองค์กร 
โดยมีวิธีการคัดเลือกและจัดบุคลากรให้เมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 
(1) การคัดเลือกเบื้องต้น จากประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน แบบฟอร์มการสมัครงาน 

การอ้างอิงส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล 
(2) การคัดเลือกขั้นต่อมา คือ  

ก. การทดสอบแบบต่างๆ เช่น การทดสอบความฉลาด การทดสอบความสามารถ 
การทดสอบคุณลักษณะส่วนบุคคล การทดสอบทางการแพทย์  

ข. การสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบมีโครงสร้าง 
การจัดคนเข้าท างานหรือการบรรจุ เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการคัดเลือกบุคคล

ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเข้ามาท างาน ซึ่งมีความหมายใน 2 กรณี คือ 
(1) การบรรจุพนักงานเดิมให้ท างานในต าแหน่งใหม่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 

ก. การเลื่อนต าแหน่ง เป็นการบรรจุบุคคลเข้าท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ข. การโอน เป็นการบรรจุบุคคลเข้าท างานข้ามสายงาน แต่อยู่ในระดับชั้นเท่ากัน 
ค. การย้าย เป็นการบรรจุบุคคลเข้าด ารงในต าแหน่งเดิม ภารกิจเดิม แต่เปลี่ยนแปลง 

เฉพาะสถานที่ท างานเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ การย้อยอาจหมายรวมถึงการโอน หรือการเลื่อน
ต าแหน่งด้วย 

(2) การบรรจุบุคลากรภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งงานที่ว่าง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

37 
 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
หมายถึง การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหน้าที่ต าแหน่งงานของโรงเรียนได้ครบตามจ านวน
ที่ต้องการ ดังนี้ คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม บรรจุผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และติดตามประเมินผลบุคลากร
ที่รับเข้ามา 

3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฟลิปโป (Flippo, 1971, p. 7) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพ่ิม

ทักษะด้วยการฝึกอบรม ซึ่งหมายถึงการจัดเตรียมการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในระบบของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การเริ่มจ้างบุคลากรไว้จนกระทั่งปลดเกษียน 

เคนเน และ เรด (Kenney & Reid, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร
และฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ได้วางแผนไว้เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขทัศนคติ ความรู้ หรือความ
ช านาญงานให้ดีขึ้น โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผลในกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมซึ่งจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมในสถานการณ์
ท างาน คือ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ขององค์กร 

ไมโคลวิช, และเบอร์รัว (Mikovich & Boudreau, 1991 , p. 407) กล่าวถึง 
ความหมายของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความรู้ที่เป็นระบบรวมถึงการจูงใจพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
และมีคุณลักษณะตามท่ีต้องการในงาน 

ลูเนนเบอร์ก, และออนสไตน์ (Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 518) กล่าวว่า 
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงทักษะปัจจุบันของ
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรจะเกี่ยวกับการตระเตรียมบุคลากรส าหรับความรับผิดชอบที่เพ่ิมขั้นหรือ
ความก้าวหน้าในองค์กร 

นราธิป ศรีราม (2550, หน้า 28) กล่าวถึง ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ 
การกระท าทุกอย่างเพ่ือที่จะเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

สุจิตรา ธนานันท์ (2550, หน้า 35) กล่าวถึง ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
คือการที่นายจ้างจัดการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของตนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร 

เจอร์รี่ กรัฟฟ์ (Jerry G Gruffo, 1975, p. 8; อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, 
หน้า 115) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมุ่งที่การพัฒนาครู ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้า
ของครูในด้านความรู้ ทักษะ การรับรู้และเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน ทั้งนี้เพ่ือการเพ่ิมสมรรถภาพในการท างาน การถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ความสนใจและความสามารถประจ าตัวและเป็นการช่วยให้ครูได้มีโอกาสตื่นตัวในวิชาชีพของตน 
โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน 
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แคสเทสเตอร์ (Castetter, 1976, p. 295) กล่าวว่า ความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรไว้  4 ขั้นตอน ดังนี้  

(1) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  
(2) การก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร  
(3) การน าแผนการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ  
(4) การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
อรุณ รักธรรม (2537, หน้า 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์หรือความส าคัญของการพัฒนา

บุคลากรไว้ดังนี้ 
(1) การพัฒนาบุคลากรช่วยให้ระบบวิธีการท างานมีสมรรถภาพสูงขึ้น 
(2) การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เกิดการประหยัด 
(3) การพัฒนาบุคลากรลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง 
(4) การพัฒนาบุคลากรช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 
(5) การพัฒนาบุคลากรเป็นการแนะแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคลทางหนึ่ง 
ยงยุทธ เศรษฐกร (2545, หน้า 79-84) กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรไว้

ดังนี้ 
(1) สถาบันการศึกษาไม่สามารถจะผลิตบุคคลให้ตรงกับงานท่ีจะท าได้ 
(2) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสภาพ

ทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
(3) ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิตทั้งหมดลงได้ 
(4) บุคลากรเกิดความพึงพอใจที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ (2546, หน้า 166-167) กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องพัฒนาบุคลากรไว้

ดังนี้ 
(1) การพัฒนาบุคลากร บุคลากรและองค์การได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
(2) สมาชิกภายในองค์การมีความต้องการพัฒนาตนเอง 
(3) บุคลากรมีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น 
(4) วิทยาการสาขาต่างๆ แพร่หลายไปถึงตัวบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว 
(5) องค์การมีขนาดโตมากขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ผู้บริหารจึงต้องการ

ได้รับความร่วมมือประสานงานและการท างานเป็นทีม 
(6) เพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร 
(7) โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทุกด้าน องค์กรต้องไม่ละเลยบุคลากรเก่า โดยให้

ความเอาใจใส่และพัฒนา 
(8) งานเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตมนุษย์ จะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  

ต่อส่วนรวม 
(9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร 
กระบวนการบริหารบุคคลที่ประกอบด้วยการสรรหา การพัฒนา และการธรรมรง

รักษานั้น การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานในองค์กรแม้จะมีการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
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และวิธีการเป็นอย่างดี ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และการที่บุคลากรต้องท างานนานๆ 
ซ้ าๆ จ าเจ ก็อาจจะเกิดความท้อ ความเบื่อหน่ายหรือต้องการความก้าวหน้าได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเตรียมพร้อมในการท างานในต าแหน่งหน้าที่ใหม่ ประกอบกับความ
เจริญกาวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
องค์กรก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา จ าเป็นต้อมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เหตุผลส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสรุปได้ดังนี้  

(1) เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรให้สามารรถน าความรู้ความสามารถมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์แกอ่งค์กรมากที่สุด 

(2) ช่วยให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการท างาน 
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา 

(3) เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และทัศนคติ มีความพร้อมในการก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 -57 
สรุปได้ว่า ให้มีระบบการบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้มีความพร้อมและ   
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษาได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยขยายขอบเขตเป้าหมายการพัฒนาครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพร้อมของผู้น า
ชุมชนและผู้น าองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตจะมีบทบาทส าคัญการจัดการศึกษา ส าหรับการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงโดยจะให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ซึ่งมี
สถานภาพเป็นองค์กรมหาชน 

การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กระบวนการ 
พัฒนาบุคลากรมี 4 ขั้นตอน (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 117-118) คือ 

(1) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรหรือการส ารวจความต้องการ 
ในการพัฒนาบุคลากร เป็นการหาปัญหาขององค์กรที่ต้องการแก้ไขโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งท าได้โดยการวิเคราะห์องค์กร วิเคราะห์งานและวิเคราะห์บุคลากร เมื่อท างานวิเคราะห์องค์กร 
วิเคราะห์งานและวิเคราะห์บุคลากรแล้วน าผลการวิเคราะห์มาประมวล ก็จะได้ปัญหาที่ต้องการแก้ ไข
โดยการพัฒนาบุคคล 

(2) การวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการน าผลที่ได้จากการส ารวจความจ าเป็น 
และความต้องการการพัฒนาบุคลากรตามข้อ 1 มาวางแผนด าเนินการ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานและระดับบุคคล ก าหนด
เรื่องที่ต้องท าในระยะยาวและเรื่องที่ต้องท าอย่างเร่งด่วน ก าหนดแผนการพัฒนาบุคคลที่จะเข้าสู่
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ต าแหน่งต่างๆ ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการประชุมสัมมนา ฯลฯ 
ก าหนดโครงการก าหนดงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ 

(3) การด าเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้ 

(4) การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นการติดตามประเมินผล          
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงได ซึ่งอาจด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระหว่างการด าเนินการแต่ละ
โครงการ ภายหลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลง และภายหลังจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา     
ตามโครงการกลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง เพ่ือดูว่าการพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และ
บุคคลนั้นหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างไร 

สุเมธ เดียวอิศเรศ (2531, หน้า 155-156) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรครู
ทางการสอน มีหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งได้ตามความเหมาะสม กล่าวคือ  

(1) กิจกรรมที่ครูอาจารย์สามารถท าเองได้ ตามล าดับ ได้แก่ การแสวงหาความรู้
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาชีพ การหมุนเวียนต าแหน่ง การค้นคว้า การวิจัย การทดลอง การเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ การเข้าสังเกตการณ์การสอน การเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงงาน การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การศึกษาต่อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

(2) กิจกรรมที่เป็นหมู่คณะ ได้แก่ การประชุมอาจารย์ การประชุมปฏิบัติการ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ การจัดท าข่าวสารเผยแพร่ การจัดให้ไปศึกษา
ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดศูนย์วิชาการ การัดกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการ
การประเมินผลงานตามแผนและโครงการเป็นระยะ 

ประภัสสร บุญมี (2542, หน้า 38) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร
ไว้ดังนี้ 

(1) การฝึกหัด เพ่ือให้บุคลากรท างานให้ดีขึ้น สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทั้งปริมาณและการให้บริการในสินค้า 

(2) การศึกษา เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ความรู้ ความช านาญและการส่งเสริม
บุคลากรอยู่รวมกันและท างานร่วมกันได้ โดยการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ให้เป็นผู้ที่มีความช านาญหลายประเภท เป็นต้น 

(3) การพัฒนา คือ การเรียนรู้ทั้งส่วนตัวและเรียนรู้ภายในตัวองค์การเพ่ือการ
เจริญเติบโต ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ การส ารวจความ
ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร 
องค์กรส่วนใหญ่จะระมัดระวังในการให้ความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่

ท างานแก่พนักงาน เพราะพนักงานถือว่าเป็นปัจจัยขององค์กรจะช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการ
ขาดงานและเพ่ิมผลผลิต และยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง (Fisher, etal., 1994, pp. 
628-659; อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 109) 

ยงยุทธ เกษสาคร (2545, หน้า 34) กล่าวว่าเมื่อบุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เป็นอย่างดีและงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้บริหารควรให้ก าลังใจโดยให้สิ่งจูงใจและ
ขวัญก าลังใจในการท างาน ซึ่งมีหลายวิธีดังนี้ 

(1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ เช่น ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน สิ่งของต่างๆ เป็นต้น การให้
สิ่งจูงใจจะต้องแสดงเหตุผลให้ทราบทั่วกันด้วยว่าให้เพราะอะไรอย่างมีเหตุผล 

(2) สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาส เช่น ให้โอกาสได้ด ารงต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ให้โอกาส
ที่จะมีชื่อเสียงดีเด่น มีเกียรติยศ มีอ านาจมากข้ึน เป็นต้น 

(3) สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างาน ซึ่งอาศัยวัตถุเป็นหลัก เช่น ให้ที่นั่งท างานดี 
มีห้องท างานส่วนตัว การลดชั่วโมงการท างาน การให้สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 

(4) สิ่งจูงใจที่เป็นสภาพของการท างาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น การสร้างบรรยากาศ 
ให้เป็นกันเอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือทะเลาะกันเป็นต้น 

(5) การบ ารุงขวัญและสร้างความรู้สึกให้เกิดกับบุคลากรทั้งหลายว่า ตนมีส่วนร่วม
ในการสร้างชื่อเสียงหรือมีส่วนแก้ไขสถานการณ์ส าคัญต่างๆ ให้แก่สถาบันหรือองค์กร นอกจากนี้
ผู้บริหารจะต้องให้โอกาสบุคลากรที่ด้อยคุณภาพได้ปรับตัวและปรับภาวะความรู้สึกด้านจิตใจให้ดีขึ้น
อีกด้วย 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (2550, หน้า 210) ได้กล่าวว่า การธ ารงรักษา หมายถึง 
ความพยายามในการรักษาบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยาวนานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่ดีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์   
ในการท างาน ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ มีสุขภาพจิต
และกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงาน สร้างความส าพันธ์และความผูกพัน
ในการท างานร่วมกัน 

ปัจจัยในการธ ารงรักษาบุคลากร (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 110) มีดังนี ้
กระบวนการที่จะรักษาบุคลากรให้มีความจงรักภักดีและอยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งมี

กิจกรรมการธ ารงรักษาบุคลากรที่ส าคัญ คือ 
(1) การจูงใจ 
(2) การบริหารค่าตอบแทน 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(4) บุคลากรสัมพันธ์ 
(5) วินัยและการลงโทษ 
(6) สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
(7) การย้ายพนักงานและการแทนที่ 
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ภารดี อนันต์นาวี (2553, หน้า 297) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาไว้ว่า เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของสถานศึกษา ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ     
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 93) กล่าวถึงความส าคัญของการการบริหารงาน
บุคลากรในสถานศึกษาไว้ว่า การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพของตนเองด้วยความทุ่มเทเพ่ือผู้เรียนและสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องใส่ใจและหมั่นคอยเติมเต็มขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่ครูและบุคลากรของตนอยู่เสมอ 
เพราะขวัญและก าลังใจเป็นฐานส าคัญของการเกิดพลังในใจ การมุ่งมั่นท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงภาวะผู้น าให้เกิดการยอมรับ ซึ่งแนวทางการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายโดยต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทของบุคลากรแต่ละคนที่มีความต้องการแตกต่างกัน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 109-110) ได้กล่าวว่า การที่องค์กรสามารถ
เลือกคนดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาไว้ในองค์กรถือว่าเป็นความส าเร็จในเบื้องต้นเท่านั้น องค์กร
จะต้องรักษาและพัฒนาให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กร มีก าลังกาย ก าลังใจที่จะท างานและยังต้องพัฒนา
ขีดความสามารถให้ท างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผู้บริหารยังต้องมาพิจารณาว่าจะ
สามารถรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้นานที่สุดได้อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการบริหารงานบุคลากรหรือที่เรียกว่า การธ ารงรักษาบุคลากร และยังกล่าวถึงความส าคัญ
ของการสร้างขวัญและก าลังใจ ไว้ดังนี้ 

(1) องค์กรไม่สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพราะมีขวัญก าลังใจ  
มีความม่ันคง ความก้าวหน้าและความปลอดภัย บุคลากรจึงเต็มใจที่จะอยู่กับองค์กร 

(2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แกองค์กร เพราะไม่สูญเสียบุคลากรใหม่บ่อยครั้ง 
เนื่องจากองค์กรได้มีการเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างดี ไม่ใช่มุ่งแต่ใช้งานอย่างเดียว 

(3) ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องใช้จ่ายและเสียเวลา
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ การที่ต าแหน่งงานท าให้ผลผลิตลดลง บุคลากรใหม่กว่า
จะเข้ามาฝึกงานและสร้างความคุ้นเคยกับงานก็ต้องใช้เวลานาน 

จารุณี เก้าเอี้ยน (2557, หน้า 87) กล่าวถึงความส าคัญของเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจไว้ว่า การที่บุคคลในองค์กรมีขวัญและก าลังใจที่ดี ก็จะส่งผลไปยังผู้ร่วมงานรอบข้าง
พลอยมีความสุขไปด้วยรวมทั้งการท าให้กิจกรรมที่ท าในองค์กรมีประสิทธิภาพ เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้
รวมกันก็จะเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ ผู้บริหารควรตระหนักและพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ขวัญและก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาสูงขึ้น ขวัญก าลังใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเกิดขึ้น
ในองค์กรการท างาน  
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แนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาแบ่งตาม
บริบทของสถานภาพครูและบุคลากร มี 3 กรณี (ยงยุทธ เกษสาคร, 2545, หน้า 34) ดังนี้ 

(1) ส าหรับในกรณีครูหรือบุคลากรที่ยังไม่ได้บรรจุหรือเป็นอัตราจ้างชั่วคราวนั้น  
อาจใช้วิธีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจโดยการส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมเติม จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนสวัสดิการเพิ่มเติมจากท่ีครูกลุ่มนี้ไม่ได้รับ 

(2) ส าหรับในกรณีครูผู้ช่วยที่พ่ึงบรรจุใหม่ อาจใช้วิธีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
โดยการหมั่นถามสารทุกข์สุขดิบ การนิเทศให้ก าลังใจ การสอนงานด้วยความเป็นกันเอง รวมทั้งการ 
ไม่มอบหมายงานให้แก่ครูผู้ช่วยมากเกินไป จนท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

(3) กรณีครูที่บรรจุแล้วมีอาวุโสในการท างานและระดับเงินเดือนสูงแล้วอาจใช้วิธี 
การให้ค าชมเชย เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมให้ได้พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 

ทั้งนี้แนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้ง 3 กรณี เป็นไปตามฐานคิดของทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ซึ่งเป็นทฤษฎีรากฐาน
ของทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหมด (Maslow’s Need Hierarchy Theory) มีแนวคิดหลักว่า ความต้องการ
ของมนุษย์มีล าดับขั้นโดยจะเริ่มจากความต้องการขั้นต่ าสุดไปหาความต้องการสูงสุด โดยเฉพาะมนุษย์
ที่ยังขาดความต้องการในระดับล่างๆ ย่อมต้องสนองความต้องการในระดับนั้นให้เพียงพอเสียก่อน   
จึงจะค่อยขยับขึ้นมาในระดับสูงขึ้นไป ทั้งนี้เพราะความต้องการแต่ละระดับของมนุษย์มีความ
เกี่ยวเนื่องกันและซ้ าซ้อนกันอยู่ แม้ว่าความต้องการระดับหนึ่งระดับใดหายไปแล้วเกิดความต้องการ
ระดับอ่ืน เข้ามาแทนที่ โดยมาสโลว์ ได้แบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความต้องการที่จ าเป็นของมนุษย์ จากต่ าไปหาสูงสุด ดังนี้ 

(1) ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดเพ่ือให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้เช่น ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

(2) ความต้องการความปลอดภัย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
จนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการความปลอดภัย เช่น ต้องการได้รับการคุ้มครอง ต้องการความมั่นคง
ในงาน 

(3) ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจากสังคม  
ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่ ซึ่งจะสามารถเกิดผลต่อเนื่องไปถึงการปรับตัว
ที่ไม่ดีในสังคมได้ 

(4) ความต้องการชื่อเสียง เป็นความต้อการเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับนับถือ 
จากคนอื่น และความต้องการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง 

(5) ความต้องการความส าเร็จ เป็นความต้องการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด  
ได้แสดงออกซึ่งทักษะและความเป็นเลิศในบางสิ่งบางอย่างที่ตนมี และมีอารมณ์ซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ความต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

วิธีสร้างขวัญและก าลังใจ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
(1) ผู้บริหารรู้จักการพูดคุย ยกย่องชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีโอกาส 
(2) มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองทั้งในหรือนอกเวลางาน 
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(3) คอยเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 
(4) เอาใจใส่ในสารทุกข์สุกดิบของผู้ร่วมงาน  
(5) ต้องให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ 
(6) เปิดใจยอมรับในความคิดและการกระท าของผู้อ่ืน  
(7) ให้รางวัล สิ่งของ ยกย่องเพ่ือประกาศคุณงามความดี ทั้งในช่วงวันพิเศษ ช่วงปีใหม่ 

วันเกิด  
(8) คอยอ านวยความสะดวกในการท างานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท างานด้วยความตื่นตัว 

อยากท างาน 
จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร

ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง ภารกิจที่ส่งเสริมครูและบุคลากรให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ การจัดสรรรายได้และสวัสดิการตามความเหมาะสม มีระบบการดูแลความปลอดภัย
ให้บุคลากรได้รับความสะดวกในหน้าที่ มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดครูพี่เลี้ยงที่คอยให้ค า แนะน า มีระบบ
ปฐมนิเทศแก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ กล่าวค าชมเชยให้ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ก าลั งใจ
เมื่อบุคลากรประสบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  

5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 99-101) คือ 
(1) บุคลากรครูมีสมรรถภาพในการสอน มีความรู้เพ่ิมขึ้นเข้าใจบทบาทหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เป็นอย่างดี ไม่ท าสิ่งผิดพลาดง่ายๆ 
สามมารถใช้สื่อการเรียนการสอน ลดความสูญเปล่าทางวิชาการ 

(2) บุคลากรครูได้เรียนรู้งานในหน้าที่เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่เพ่ิงรับการบรรจุ
เข้ามาท างานใหม่ๆ และครูที่เพ่ิงย้ายไปท าการสอน ณ ที่ท างานแห่งใหม่ ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ 
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในสายงานต่างๆ เพราะครูที่รับการพัฒนาอย่างดีและต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจ
งานการสอนและงานอ่ืนๆ ได้ดี 

(3) บุคลากรครูปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ช่วย
กระตุ้นให้ครูทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่ง ช่วยท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอทั้งในด้าน
ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือ ที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
ต้องให้ครูเกิดการรับรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เจตคติ ความเชื่อและค่านิยม 
อันจะน าไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของกระบวนทัศน์ขององค์กร ความมีประสิทธิภาพ 
เช่น จากกระบวนทัศน์เดิม เรื่องโครงสร้างองค์กรที่เน้นความเป็นราชการการบังคับบัญชา และการใช้
อ านาจให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นเน้นความเป็นวิชาชีพ ความเป็นเพ่ือนร่วมงาน และการกระจายอ านาจ 
เรื่องบรรยากาศองค์กรเดิมที่เคยเน้นบรรยากาศแบบปิดไปสู่บรรยากาศแบบเปิด การจูงใจจากความคิดเดิม 
ที่อาจมีการตอบสนองแบบมีข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้เปลี่ยนเป็นเน้นการตอบสนอง
ในปัจจัยที่สูงขึ้น สร้างแรงจูงใจในระดับสูงในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน 
ในการตัดสินใจ เน้นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมในเรื่องหลักสูตรและวิธีสอน เน้นความ
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เป็นผู้น าทางวิชาการ เข้าใจปรัชญาหลักสูตร และวิธีสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
ปรัชญาหลักสูตร ซ่ึงรูปแบบของการพัฒนาครูเป็นรายบุคคลทั้งสถานศึกษา มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 

ก. รูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของครูเอง เป็นรูปแบบที่เชื่อว่า
ครูคือผู้ที่จะก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตัวเขาเองที่ดีที่สุดและสิ่งที่จะพัฒนานั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนาครูจะเริ่มด้วยการระบุ
ความต้องการจ าเป็น ตามด้วยการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุความต้องการจ าเป็นนั้น แล้วมีการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุแผน และสิ้นสุดที่มีการประเมินผลตามแผน 

ข. รูปแบบการสังเกตและการประเมิน ให้โอกาสครูได้สังเกตและมีข้อมูลย้อนกลับ 
กับเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ ซึ่งจะให้ผลดีทั้งต่อผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกต อาจใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
การสร้างทีมงาน การมีส่วนร่วม นิเทศแบบคลินิก 

ค. รูปแบบมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา เป็นรูปแบบที่เชื่อว่าครูต้องการ  
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความสนใจในงาน ครูจะเป็นผู้ก าหนดแนวทาง  
การแก้ปัญหาหลักสูตรหรือการสอนของเขาเอง โดยเริ่มจากการสั่งสมข้อมูลจากการสอนแต่ละครั้งเพ่ือ
มาก าหนดปัญหาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เป็นไปได้เพ่ือการแก้ปัญหาและการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาแผนการด าเนินงานสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ง. รูปแบบการฝึกอบรม เป็นรูปแบบที่ใช้กันมานานและค่อนข้างมาก มีลักษณะ
เป็นการถ่ายทอดความรู้ เล่าสู่กันฟัง ผู้ให้การอบรมจะมีทักษะในการถ่ายทอดให้ผู้รับจากการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

จ. รูปแบบการสืบเสาะค้นหา เป็นรูปแบบที่มุ่งให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ได้กับทั้งรายบุคคลและกับรายกลุ่ม โดยใช้วิธี 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรืออาจใช้วิธีการวงจรคุณภาพ หรือใช้วิธีการบริหารคุณภาพโดยรวมเป็นต้น 

นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาครู  ทั้ง
สถานศึกษา จ านวน 99 แห่ง จาก 61 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาผู้น าปฏิรูปการเรียนรู้ มี
ข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูทั้งสถานศึกษาซึ่งมีความหลากหลายมาก รูปแบบวิธีการที่สถาน 
ศึกษา ในโครงการฯ ใช้พัฒนาครูทั้งสถานศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546; อ้างถึงใน 
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 100-101) สรุปได้ดังนี้ 

(1) จัดการประชุมสัมมนาและอบรม สร้างความตระหนักถึงบทบาทและข้อควรปฏิบัติ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดไว้ 

(2) จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวในการด าเนินงานปฏิรูป โดยจัดเพ่ิมในระเบียบวาระ
การประชุมรายเดือน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินและจัดตั้งทีมท างานรับหน้าที่ในแต่ละเรื่อง
ตามที่ตกลงกันในการประชุม ควบคู่ไปกับการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

(3) สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองของคณะครู อาจารย์ โดยจัดมุมวิชาการให้
โดยเฉพาะการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาไว้ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า จัดบริการให้ครูได้ร่วมรับฟังข้อมูล ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
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อินเทอร์เน็ต วีดีทัศน์ และส่งเสริมครู มีโอกาสในการลาศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ โดยการ
จัดสรรเวลาให้ 

(4) เปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกันเองในสถานศึกษา
โดยเฉพาะครูที่เป็นต้นแบบ หรือครูแห่งชาติ ในหัวข้อที่ครูสนใจ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การแก้ปัญหา
นักเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การสอนเฉพาะวิชา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน รวมทั้ง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีการนิเทศ
ติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงกัลยาณมิตรในกลุ่มครูด้วยกัน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เป็นองค์รวมเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ไม่เน้นเฉพาะความรู้ ความจ า 

(5) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
มาให้ความรู้ ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการท าวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อ การท าหลักสูตร 
การท าแผนการสอน การสร้างแบบประเมินการเรียนรู้ การใช้ภาษากับผู้ปกครองในการเขียนรายงาน
การสนทนาเฉพาะตัวเกี่ยวกับนักเรียนและปัญหาที่ควรได้ร่วมกันแก้ปัญหา 

(6) จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่เพ่ือเก็บเกี่ยวความรู้และศึกษาบทเรียนที่อยู่รอบๆ ตัว 
นอกห้องเรียนเยี่ยมชมและดูงานสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานปฏิรูป    
การเรียนรู้เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนให้เกิดผลดีมากที่สุดและมีความหมายมากที่สุด
ส าหรับนักเรียน 

(7) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน 
มีการปรับปรุงหลังการประเมินเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปลูกจิตส านึกของการท างานร่วมกันเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนาการของ
นักเรียนโดยการจัดให้ครูท างานร่วมกันเป็นทีม มีการประสานงานร่วมกันทั้งในแนวดิ่ง (สายวิชา) และ
แนวนอน (ระดับชั้น) เมื่อสิ้นภาคเรียน มีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงร่วมกันและช่วยกัน
คิดหาทางแก้ไขด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันและด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

(9) สนับสนุนให้ครูได้รับข่าวสาร และความรู้จากสื่อต่างๆ นอกจากเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้นว่าวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ในวงการศึกษา การอบรมทางไกลจากสถานีโทรทัศน์ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ การพัฒนาทั้งระบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง 

(10) สนับสนุนให้เปิดห้องพิเศษส าหรับครูโดยตั้งชื่อแตกต่างกันไป เช่น ห้องปฏิรูป
ศูนย์การศึกษาค้นคว้า เป็นต้น โดยจัดให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการศึกษา รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการศึกษาเพ่ือให้ครูได้มาศึกษา หาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาการท างานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เป็น 2 มุมมอง (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 102) ได้กล่าวถึง ดังนี้ 

(1) มุมมองด้านกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาครูในสถานศึกษา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใช้กับครูกลุ่มใหญ่หรือมีจ านวนมาก กิจกรรมการนิเทศและการอบรม  
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จะเป็นการท างานที่เน้นมาตรฐานของงาน โดยภาพรวม กล่าวคือมีการก าหนดมาตรฐานไว้ แล้วด าเนิน 
การพัฒนาให้เกิดผลไปสู่มาตรฐานนั้น 

(2) มุมมองด้านวิธีการ  
ก. การนิเทศ เป็นการด าเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ในการใช้วิธีการและ        

มีกระบวนการต่างในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยการ ก ากับ ดูแลเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาความสามารถ 
ทักษะความรู้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

ข. การเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นวิธีการด าเนินการร่วมกัน ของผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่าให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ให้ได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องวิชาชีพและด้าน
การด าเนินชีวิต เพื่อให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน 

ค. การอบรม เป็นวิธีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักสูตร
และวิธีการในการด าเนินการเฉพาะ ให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ง. การชี้แนะ เป็นวิธีการด าเนินการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครู  
โดยเน้นการท างานที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของงานนั้นๆ หรือการช่วยให้ครูสามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจและความสามารถทีมีอยู่ให้ได้รับการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้ ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1  ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันระหว่าง 4 มิติ ในแนวตั้งและแนวขวาง 

 
เน้นมาตรฐาน เน้นตามศักยภาพ  

ทั่วไป การนิเทศ (Supervision) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
การอบรม (Training) การชี้แนะ (Coaching) เฉพาะ 
ความรู้ความเข้าใจ 

จ านวนมาก / กลุ่มใหญ่ 
การน าไปใช้ 

กลุ่มย่อย / รายบุคคล 
 

ที่มา: (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 102) 
 

บทบาทการนิเทศ และการเป็นพ่ีเลี้ยง มีลักษณะเป็นบทบาทใหญ่หรือทั่วไป
และยังมีบทบาทย่อยซ้อนอยู่มากมาย เช่น การประสานกับกลุ่มบุคคลเพ่ือมาช่วยเหลือในด้านการจัดการ
เรียน การสอนของครู การประสานผู้บริหารในเรื่องนโยบาย การอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 
และการร่วมมือกันวางระบบการท างานร่วมกัน 

บทบาทการอบรมและการชี้แนะ มีลักษณะเป็นบทบาทย่อย หรือเฉพาะของ
การนิเทศและการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นบทบาทที่ท างานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรง 

วิธีการพัฒนาโดยการชี้แนะ 
การพัฒนาครูจ าเป็นต้องเลือกวิธีการต่างๆ ในจังหวะที่เหมาะสมตามกลุ่ม

ผู้รับบริการและโอกาสมาใช้อย่างผสมผสานกัน โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน คือการช่วยให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ ที่ยั่งยืนได้ โดยกอทเทิลแมน (Gottleman, 2000; อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 
2556, หน้า 103) ได้กล่าวว่า ในบรรดาวิธีการทั่วๆ ไป ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ให้ความรู้
ทฤษฎีสาธิต ให้ตัวอย่าง ให้ข้อมูลป้อนกลับ และชี้แนะนั้น วิธีการชี้แนะจะท าให้ความรู้ที่ได้รับไป
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คงทนกว่าวิธีอ่ืน การชี้แนะ คือ วิธีการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคล เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) การชี้แนะที่มองในรูปกระบวนการหรือวิธีการ นั่นคือ เทคนิคที่มีการวางแผนไว้
เป็นขั้นตอน 

(2) การชี้แนะที่มองที่เป้าหมาย นั้นคือ การแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะเพ่ือท างาน 
หรือการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการท างาน 

(3) กลุ่มที่รับการชี้แนะ และผู้ที่ชี้แนะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ อาจเป็นคนต่อคน (one by one 
relationship and personal support) แต่ใช้เวลาในการพัฒนาติดต่อกันเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาวิชาชีพ ดังตาราง 2 

 
 ตาราง 2  เปรียบเทียบระดับความรู้ระยะสั้น ระยะยาวโดยวิธีการพัฒนา 5 วิธี 
 

วิธีการพัฒนา 
(Method) 

ระดับความรู้ระยะสั้น 
(Level of Knowledge 

in Short Term) 

ระดับความรู้ระยะยาว  
(Level of Knowledge 

in Long Term) 
ให้ความรู้ทฤษฎี (theory) 20 % 5 % 
สาธิต (demonstration) 35 % 10 % 
ให้ตัวอย่าง (modeling & guided 
practice) 

70 % 10 % 

ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 70 % 20 % 
ชี้แนะ (coaching) 90 % 90 % 

ที่มา: (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 102) 
 

หลักการของการชี้แนะ 
วงจรของการชี้แนะจะเริ่มตั้งแต่ มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้จะชี้แนะกับผู้รับ

การชี้แนะจนกระทั้งน าไปสู่การน าไปใช้ได้จริง และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ ดังภาพ 2 
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ภาพ 2  แสดงวงจรการชี้แนะตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจจนจบวงจรที่การสะท้อน   

 ผลการเรียนรู้ 
ที่มา: (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 105) 

จากภาพ แสดงถึงกระบวนการในการให้ค าแนะน าแก่ครูมีข้ันตอนสรปุได้ดังนี้ 
(1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ การชี้แนะเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูเป็นรายกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล ความไว้วางใจและความเชื่อของครูที่มีต่อผู้ชี้แนะ
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินการชี้แนะเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพ 
ที่ดีระหว่างครูและผู้บริหารจะท าให้ครูกล้าที่จะขอค าปรึกษาและกล้าที่จะแสดงความรู้สึกหรือ
ความคิดเหน็ต่างๆ แก่ผู้บริหาร ซึ่งหากผู้บริหารสามารถท าให้ครูเกิดความไว้วางใจได้แล้วขั้นตอนอ่ืนๆ 
ที่ตามมาจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะครูมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารแล้ว 

(2) การเสริมพลังอ านาจ การด าเนินการชี้แนะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูได้ค้นพบ
พลังวิธีการท างานหรือความสามารถของตนเอง เป็นวิธีการที่ท าให้เกิดความยั่งยืน ครูสามารถพึงพา
ตนเองได้ เป้าหมายปลายทางของการชี้แนะ คือการให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 
สามารถก ากับตนเองได้ ในระยะแรกครูยังไม่สามารถท าด้วยตนเองได้เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธี การคิด 
ขาดกระบวนการในการท างาน ผู้ชี้แนะจึงเข้าไปช่วยเหลือในระยะแรก จนครูสามารถค้นพบตนเอง 
สามารถท าได้ด้วยตนเอง เป็นการช่วยค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวครูออกมาแล้วผู้ชี้แนะก็คืนพลังนั้น
แก่ครูไป เพ่ือให้ครูได้ใช้พลังนั้นในการพัฒนาการท างานของตนต่อไป 

(3) การท างานอย่างเป็นระบบ การด าเนินการชี้แนะอย่างเป็นระบบเป็นไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการที่ชัดเจน ช่วยให้ครูสามารถจัดระบบการคิด การท างาน สามารถเรียนรู้
พัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น การชี้แนะถือเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ต่อเนื่อง ในระยะแรกครูอาจจะไม่คุ้น

การสะท้อนผลการเรียนรู้
(Reflection) 

การเสริมพลังอ านาจ
(Empowerment) 

การสร้างความสัมพันธ์และความ
ไว้วางใจ (Trust & Rapport) 

การชี้แนะทีน่ าไปใช้ได้จริง 
(Work on Real Content) 

การท างานอย่างเป็นระบบ
(Systematic Approach) 

การชี้แนะในบริบทสถานศึกษา
(Onsite Coaching) 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(Ongoing Development) 

การมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน
(Focusing) 
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กับวิธีการเหล่านี้มากนัก ท าให้ผู้ชี้แนะจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ครู
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

(4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการชี้แนะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
การเรียนการสอนได้ ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย การชี้แนะ
จึงเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องยาวนาน ตราบเท่าที่เกิดความรู้ใหม่ทางการสอนขึ้นมากมายและมีประเด็น 
ทางการสอนที่ต้องท าความเข้าใจน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการชี้แนะก็ยังคง  
ด าเนินการคู่ขนานกันไปกับการจัดการเรียนการสอน จนดูเหมือนเป็นงานที่ ไม่อาจเร่งร้อนให้เกิดผล
ในเวลาอันสั้นได้ จึงเป็นงานที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

(5) การชี้แนะแบบมีเป้าหมายหรือจุดเน้นร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด 
นักวิชาการพ่ีเลี้ยงจึงต้องตกลงร่วมกันกับครูว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร ด้วยการ
จัดล าดับความส าคัญ (Priority) ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา แล้วจึงร่วมกันวางแผน
วางเป้าหมายย่อยๆ เพ่ือไปสู่จุดหมายที่วางไว้ โดยกลยุทธ์เสริมคือการที่พยายามกระตุ้นให้ครูกระหาย
ที่อยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ โดยเน้นการใช้วิธีเสริมแรงบวกจากการให้ค าชม ค าเชื่อมั่นไปกระตุ้น 
ให้ครูขับเคลื่อนพลัง ความสามารถและภาวะผู้น าในตนเองออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมกับการใช้วิธีการ
บริหารแบบมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ยึดเป้าหมายระหว่างกันไว้ได้อย่างชัดเจน ร่วมกับการใช้วงจร
พัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Demming) ได้แก่ การวางแผน (Plan) การท าตามแผน (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) 

(6) การชี้แนะในบริบทสถานศึกษาการด าเนินการชี้แนะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้
ครูสามารถน าความรู้และทักษะการสอนที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะที่ดีให้เกิดขึ้นในสภาพการท างานจริง การด าเนินการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะที่ดีให้เกิดขึ้นในสภาพการท างานจริง การด าเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นในการท างาน ในบริบท
ของสถานศึกษา ถือเป็นการท างานเชิงลึกมีความเข้มข้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครูให้พัฒนาจากความรู้
ความเข้าใจในการสอนที่รู้แบบผิวเผิน (surface approach) พัฒนาไปสู่การท าความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 
(Moon, 2004; อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 107) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ 
ด าเนินการชี้แนะ ซึ่งต้องท างานร่วมกันระหว่างผู้ชี้แนะกับครูในสถานศึกษา 

(7) การชี้แนะที่น าไปใช้ได้จริง การชี้แนะในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เป็นรูปธรรม 
(being concrete) มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติได้จริง ช่วยให้ครูสามารถปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีผู้ชี้แนะที่เป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
จะมีข้อจ ากัดตรงที่ไม่สามารถอยู่ดูการปฏิบัติงานของครูได้ตลอดเวลา การพบปะครูในแต่ละครั้ง 
จึงเป็นเวลาที่มีคุณค่ามาก จึงควรใช้เวลาที่มีจ ากัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การชี้แนะ ในแต่ละครั้ง 
จึงเน้นไปที่การน าความรู้หรือทักษะไปใช้จริงได้ แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอน ไม่เสียเวลาไป
กับการอภิปรายหรือการพูดคุยเชิงทฤษฎี 

(8) การทบทวน สะท้อนผลการด าเนินงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (reflection) 
เป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูได้คิดทบทวนการท างานที่ผ่านมา สรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัด การเรียนการสอน
ครั้งต่อไป การชี้แนะจึงใช้การสะท้อนผลของการท างานนี้ เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ จนได้อีกชื่อ
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หนึ่งว่าการชี้แนะแบบมองสะท้อนผลการท างาน (reflection coaching) การชี้แนะช่วยให้บุคคลได้
สะท้อนความสามารถของตน เพ่ือหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือแบบรายบุคคล 
ในการน าความรู้ไปใช้ในการท างานและพัฒนาความสามารถของตน ไม่ใช่เป็นการสอนสิ่งใหม่ จุดพ้ืนฐาน
ของการชี้แนะอยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือทักษะที่มีอยู่แล้ว 

กลวิธีการชี้แนะ 
กลวิธีในการชี้แนะส าหรับผู้บริหารที่จะน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ  (สฎายุ    

ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 107-108) ดังนี้ 
(1) ต้องยอมรับในข้อจ ากัดบางประการ ผู้บริหารคือผู้ที่คอยกระตุ้นให้องค์กรมีชีวิตชีวา

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่จะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพนักงานแต่ละคนในองค์กรที่ร่วมรับผิดชอบ 
(2) รักษาเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอย่างดี แม้ว่าผู้ให้ค าแนะน าจะวางตัว  เป็น

กันเองก็ตาม แต่ก็ต้องให้ความเคารพต่อเรื่องส่วนตัว เรื่องลับเฉพาะ และต้องมีจรรยาบรรณ รวมทั้งเก็บ
เรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นที่ไม่เก่ียวข้อง 

(3) สร้างสัมพันธภาพ คือ มีความซื่อสัตย์ เปิดเผย จริงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา        
ให้ความเห็นอกเห็นใจ เป็นกันเอง และเข้าใจธรรมชาติของเขาเป็นอย่างดี 

(4) ใช้การฟังให้มีประสิทธิภาพ รู้วิธีฟังความจากลูกน้องด้วยความจริงใจแม้ว่า     
โดยทั่วๆ ไป คนเราจะชอบพูดมากกว่าฟัง แต่เราก็ต้องพยายามฟัง 

(5) คิดหาทางเลือกที่ดี ให้กับลูกน้องเมื่อมาปรึกษาและมีทางเลือกที่หลากหลาย  
เปิดโอกาสให้เขาได้ระบาย ขยายความคิดสู่การแก้ปัญหาที่ลงตัวอย่าไปสกัดความคิดโดยคิดถึง
ภาพลักษณ์ในอดีต 

(6) เสาะหา แนวร่วม จงมั่นใจเถอะว่า ทั้งพนักงานและองค์กรต่างมีข้อมูลที่บ่งบอก
ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการแต่ละคน ดังนั้นเมื่อมีการประเมินผล ผลการประเมิน  
จะกระจายข่าวไปอย่างเปิดเผย จงสร้างบรรทัดฐานที่ให้ทุกคนยอมรับได้ 

(7) ช่วยกันตั้งธง และเส้นทางไปสู่ธงนั้น ให้คติว่าความส าเร็จและการตัดสินใจนั้น 
อยู่ที่พนักงานทุกคนช่วยกัน ผู้บริหารจะเป็นผู้คอยให้สัญญาณบอกขั้นตอน และสร้างความมั่นใจให้ 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง การจัดให้มีระบบต่างๆ ดังนี้ การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
สวัสดิการ ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท างาน และจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา 
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2.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บริหาร 
จริยธรรมนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข ถ้าคนในสังคมใด

มีจริยธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญ ผู้มีจริยธรรมสูงจะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีและบรรลุถึงสภาพ
ชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค ์

จริยธรรม (ethics) เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
ว่าด้วยคุณลักษณะ (character) หลักคุณธรรมหรือศีลธรรม (morals) และการกระท า (actions) ที่ได้รับ
การพิจารณาว่าดีงาม (good) ชอบธรรม หรือถูกต้อง (right) จริยธรรมระดับผู้บริหารซึ่งเป็น ผู้ก าหนด
ทิศทางและนโยบายขององค์กรธุรกิจ ควรจะต้องใช้จริยธรรมในระดับสูง เพราะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับบุคคลจ านวนมากท้ังภายในและภายนอกองค์กร ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ได้ก าไร ซึ่งจะมีโอกาส
กระทบต่อสังคมได้มาก ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนได้มากเป็นปัญหาต่อสังคมได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
จริยธรรมได้มากเช่นเดียวกัน (สมคิด บางโม, หน้า 31) ดังนั้นพ้ืนฐานการแสดงออกหรือลักษณะความ
เป็นตัวแทนของจริยธรรมครอบคลุมตั้งแต่ความรู้สึกทางอารมณ์ จนถึงการก าหนดเป็นข้อกฎหมาย
ที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดรูปแบบและระเบียบสังคม พ้ืนฐานดังกล่าวสนับสนุนให้เกิดรูปแบบ
การวิเคราะห์ แนวความคิดจริยธรรมซึ่งสามารถแยกแยะและจัดจ าแนกออกเป็น 2 ขั้วหลักๆ   
ที่เชื่อมโยงกัน (โกวิทย์ กังสนันท์, ออนไลน์, 2558) ดังนี้ ขั้วแรก คือจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักคิด
สัมพันธภาพนิยม (relativism) ซึ่งมีธรรมชาติพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์ความรู้สึก วัฒนธรรม 
และผลลัพธ์ ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (consequences) ขอบเขตของจริยธรรมแนวสัมพันธภาพ
จึงครอบคลุมหลักคิดย่อยอ่ืนคือ หลักคิดเชิงจิตนิยม (subjectivism) หลักคิดเชิงสัมพันธภาพ       
ด้านวัฒนธรรม (cultural Relativism) หลักคิดเชิงตัวตนนิยม (egoism) และหลักอรรถประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) อีกขั้วหนึ่งคือ จริยธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักคิดสภาวะสมบูรณ์นิยม (absolutism)      
ซึ่งมีธรรมชาติพ้ืนฐานเกี่ยวข้องและครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายหลักเหตุผล และความเป็นจริง สภาวะ
สมบูรณ์นิยมยังสมารถจัดแบ่งออกเป็นหลักคิดย่อยๆ คือ หลักคิดรูปธรรมนิยม (objectivism) หลักคิด
การเลือกบนหลักเหตุผล (rational choice) และหลักคิดสถานการณ์นิยม (situationism) ทั้งสองขั้วหลัก
ของจริยธรรมและหลักคิดย่อยในรูปแบบหลากหลายต่างๆ ดังกล่าวล้วนแสดงให้เป็นมุมมองพ้ืนฐาน
ทางทฤษฎีและหลักการเหตุผลที่ใช้ในการอธิบายหรือการให้เหตุผลความถูกต้องชอบธรรม (Justification) 
ของพฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกันโดยสามารถแยกแยะได้ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์  
 

หลักการ/ทฤษฎี จุดเน้น หลักจริยธรรม 
หลักคิดเชิงจิตนิยม
(subjectivism) 

ดุลยพินิจค่านิยม
ส่วนบุคคล 

บุคคลมีความรู้สึก (fell) อย่างไร และมีพันธะ
(committed) กับอะไร 

หลักคิดเชิงสัมพันธภาพ
ด้านวัฒนธรรม (cultural 

relativism) 

วัฒนธรรม ความถูกต้องอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมนั้นก าหนดและ
อธิบายไว้อย่างไร 

หลักคิดเชิงตัวตนนิยม 
(egoism) 

ผลประโยชน์บุคคล ความถูกต้องคือสิ่งที่บุคคลได้รับผลประโยชน์
(benefits) 

หลักอรรถประโยชน์นิยม 
(utilitarianism) 

ความพึงพอใจของ
มนุษย์ 

ความดี (The Good)  คื ออะไรก็ ได้ ที่ ส ร้ า ง
ความสุขมากที่สุด(Greatest happiness)ให้
คนจ านวนมากที่สุด 

หลักคิดสถานการณ์นิยม 
(situationism) 

สถานการณ์ของ
มนุษย์ 

ดุลยพินิจเชิงค่านิยมขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เฉพาะของคน 

หลักคิดการเลือกบนหลัก
เหตุผล (rational choice) 

การตัดสินใจเลือก ความดีและความถูกต้องอยู่ที่การเลือกอย่างมี
เหตุผลของคน 

หลักคิดรูปธรรมนิยม 
(objectivism) 

ความจริงในหลัก
สากล 

สิ่งที่มีคุณค่าหรือความถูกต้องมีลักษณะสากล
( universal) ที่ อ ยู่ เ ห นื อ ค ว า ม รู้ สึ ก ห รื อ
ความชอบของคน หลักคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นสากลและผู้มัดทุกคนในกรอบสัจธรรม 

ที่มา: (โกวิทย์ กังสนันท์, ออนไลน์, 2558) 
 

ดังนั้น ในการเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความดี ความงามและความถูกต้องทั้งในกรอบ
ค่านิยมส่วนบุคคลหรือในกรอบหน้าที่ทางสังคมจึงสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับมิติเชิงค่านิยม  (value 
dimension) ที่มีอิทธิพลผลักดันต่อการตัดสินใจด้านจริยธรรมในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ “หลักราชการ” ซึ่งถือได้ว่า
เป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่ส าคัญยิ่งส าหรับข้าราชการพึงยึดถือเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีใจความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) ความสามารถ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง  ๆให้เป็นผลส าเร็จได้ดี 
ยิ่งกว่าผู้มีโอกาสเท่าๆ กัน 

2) ความเพียร หมายถึง ความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความล าบาก และบากบั่นเพ่ือจะข้าม
ความขัดข้องให้จงได้โดยใช้ความวิริยะภาพมิได้ลดหย่อน 

3) ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่าเมื่อมีเหตุเช่นนั้น 
จะต้องปฏิบัติการอย่างนั้น เพ่ือให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรีบท าการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลัน 
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4) ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จักปฏิบัติการอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลาและ
อย่างไรที่ได้รับเหตุผลสมถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุด 

5) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ หมายถึง ตั้งใจกระท ากิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

6) ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง ให้ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตน
ให้เป็นคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้ 

7) ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี้เป็นข้อส าคัญส าหรับผู้มีหน้าที่ติดต่อกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
หรือผู้น้อย 

8) ความรู้จักผ่อนผัน หมายความว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวว่าเมื่อใดควรตัดขาด 
และเมื่อใดควรโอนอ่อน หรือผ่อนผันกันได้ มิใช่แต่จะยึดถือหลักเกณฑ์หรือระเบียบอย่างเดียว        
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุ่นได้ 

9) ความมีหลักฐาน ข้อนี้ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือมีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทาง 
มีครอบครัวอันมั่งคง และตั้งตนไว้ในที่ชอบ 

10) ความจงรักภักดี หมายความว่า ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

การ์เดอร์ (Garder, 1987; Cited in Morialty, 1992, p. 55) กล่าวว่า เป้าหมายของภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมด มิใช่สิ่งของ การ์เดอร์ ได้ยกตัวอย่างว่า ผู้น าควรเชื่อถือในคน 
เอาใจใส่ในสิทธิและศักยภาพของคน สร้างระบบกลุ่ม ใช้การน าแบบประสานความร่วมมือน าผู้อ่ืนไปสู่
การยอมรับในความรับผิดชอบ และเริ่มต้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองก่อนการน าเป้าหมายเชิงจริยธรรม
ทั้งหมดข้างต้นจะประกอบขึ้นเป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนั่นเอง 

เบิร์น (Burns, 1978; Cited in Mirialty, 1992, p. 54) กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า 
เปรียบเสมือนการเปลี่ยนสภาพ ทั้งผู้น าและผู้ตาม ตามกระบวนการของภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง 
ในท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติ และการดลใจทางจริยธรรม (ethical 
aspiration) ของผู้น า นอกจากนี้พลวัตรของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะท าให้ทั้งผู้น าและผู้ตาม บรรลุถึง
ผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ชื่นชม และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกด้วย 

 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557, หน้า 96-97) ได้กล่าวเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บริหาร 
1) มุ่งม่ันท างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
2) มีเมตตากรุณา ยึดพรหมวิหาร 4 
3) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตรงเวลา ไม่ยักยอกฉ้อโกง แต่งกายเรียบร้อย  
4) ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรม และให้ความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
5) พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้เป็นผู้ที่ทันสมัย 
6) ไม่ใช้กลวิธี หรืออิทธิพลเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
7) พึงรักษาความลับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
8) พึงรับความผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไปให้

ผู้อื่น 
9) พึงอดทนด้วยเยือกเย็นต่อค าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตรทุกชนิด 
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10) พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
11) พึงระมัดระวังค าพูดไม่ดุด่าคนดื่นต่อหน้าคนทั้งหลาย 
12) พึงงดเว้นอบายมุขท้ังปวง อันจะท าให้สังคมรังเกียจ 
13) พึงสุภาพอ่อนโยนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป 
14) ต้องมีความซื่อสัตย์ 
15) ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง หรือผู้อื่น 

จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่สู งกว่าคน
อ่ืนๆ จ าเป็นจะต้องยึดหลักความมีจริยธรรม หากผู้บริหารน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานก็จะ
ส่งผลให้ประสบแต่ความส าเร็จ ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 
บริหารงานด้วยความราบรื่น ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริหารไม่มีจริยธรรมก็จะส่งผลให้การด า เนิน
กิจการงานเต็มไปด้วยปัญหา ขาดความไว้วางใจ ไม่ได้รับความศรัทธาจากผู้อื่น อันมีผลท าให้เสื่อมเสีย
ต่อตนเองและชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

2.3.2 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
จากการศึกษาข้อมูลนักการศึกษาได้ให้ความหมายหรือค านิยามของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม

(ethical leadership) ดังนี้ 
เบรินส์ (Burn 1987, pp. 55-58) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม คือ ผู้น าที่ยกระดับ

ความประพฤติของมนุษย์และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งสองฝ่ายให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนสภาพทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้น าตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ตาม อ านาจของผู้น าจะ
เกิดขึ้นเมื่อผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ค่านิยมกับวิธีการปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการอย่างแรงกล้าและเป็นความต้องการ
ที่สูงกว่าเดิมตามระดับความต้องการของมาสโลว์แล้ว จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะท าให้ผู้ตาม
ร่วมมือกันเคลื่อนไหวไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงและยังประโยชน์ทั้งแก่ผู้น าและผู้ตาม 

เนียนอว์ และคณะ (Nienow, Ruder Stapleton & Hamasaki, 2007; อ้างถึงใน สุเทพ 
ปาลสาร, 2556, หน้า 62) ให้ความหมายเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง สิ่งที่รับรู้ว่า 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เป็นหลักส าหรับการด าเนินชีวิตและการใช้ชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นใน    
แต่ละวัน (In service of the common good) ของผู้น า 

เคนเนทช์ (Kenneth, 2005; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร , 2556, หน้า 63) ให้ความหมาย
เกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง  การประยุกต์ใช้อ านาจของผู้น าในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่งในปริมาณที่ถูกที่ควร ซึ่งในบางสถานการณ์ก็อาจต้องการผู้น าแบบใดก็ได้แต่ภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องมีความสุภาพอ่อนโยน (Polite) 

ฟรีแมน และสติววาร์ต (Freeman & Stewart, 2006; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, หน้า 
63) ให้ความหมายเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า คือ การกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือ       
อย่างบริสุทธิ์ใจของผู้น าที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ดีโดยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ถูกต้อง (the right 
values) หรือการเป็นผู้มีลักษณะน่าเชื่อถือ (strong character) การเป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืน (the 
example for others) การมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ล่อใจ (Withstand any temptations) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

56 
 

บราวน์ (Brown, 2007; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, หน้า 64) ให้ความหมาย ภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง การปฏิบัติที่มีกฎเกณฑ์และมีแบบฉบับเกี่ยวกับจริยธรรมส าหรับการ
ท างาน มีการก าหนดกรอบความประพฤติปฏิบัติที่ควรจะเป็นในที่ท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนเห็นว่า        
ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมและมองว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะต้องเป็นผู้จัดการเชิง
คุณธรรม  

เฮียสแคเนน (Heiskanen, 2009; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, หน้า 64) ให้ความหมาย
เกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง ผู้น าที่ปฏิบัติแต่สิ่งดีๆ จะมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและ
ผลประโยชน์ของบุคคลหรือท่ีคนอ่ืนมักพูดว่า ผู้น าที่ดีจะท าแต่สิ่งดีๆ เสมอ  

พรินส์ และทัมลิน (Prince & Tumlin, 2009; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, หน้า 65) 
ให้ความหมายเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องเป็นผู้ไม่ท าความเสียหาย
เกี่ยวกับจริยธรรม มีกระบวนการวางกฎเกณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันบนพื้นฐานที่ยอมรับร่วมกัน 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในฐานะที่เราต่างก็เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน  

ไครี (Khaire, 2009; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, หน้า 65) ให้ความหมายเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง ผู้ที่ไม่ปฏิเสธสิ่งที่มีคุณลักษณะที่ดีๆ ที่ส าคัญและเห็นคุณค่าในสิ่งที่
ถูกต้องในความเป็นจริง 

พิพัฒน์ นนทนาธรรณ์ (2556, หน้า 122) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม คือ การแสดง
ความประพฤติที่เหมาะสมตามบรรทัดฐานผ่านการกระท าของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และส่งเสริมความประพฤติเช่นนั้นต่อผู้ตามผ่านการสื่อสารแบบสองทางการเสริมแรงและการตัดสินใจ 

จากการศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ethical leadership) ที่กล่าวมา  
พอสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าในลักษณะการบริหารงานที่ดี 
แสดงออกผ่านการกระท าและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนเห็นว่าตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความดี  
มีเหตุผล มีความชอบธรรม มุ่งประโยชน์และความสุขส่วนรวม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม  

2.3.3 ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
จากการศึกษาข้อมูลของนักวิชาการ ในการบริหารวิชาการได้มีการพูดกันอย่างกว้างขวาง 

ถึงความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมเนื่องจากภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างน้อยใน 3 ประเด็น
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หน้า 92) ได้แก่  

1) ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าการจูงใจและภาวะผู้น าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนา
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผู้น าจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารมีความเติบโตก้าวหน้า 
หากต้องการประสบความส าเร็จก็จะต้องพัฒนาทักษะภาวะผู้น า 

2) ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติว่าจะดีหรือไม่ดีด้วย  

3) คนเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานเพ่ือความส าเร็จ หากไม่มุ่งพัฒนาคน ไม่มุ่ง
พัฒนาภาวะผู้น าแม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด ก็ไม่อาจจะเติบโตก้าวหน้าได้  

เบิร์ทนานูส (Bert Nanus, 1992, p. 21) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีความสลับซับซ้อนและ
สับสนมาก มีการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองตลอดเวลา ซึ่งการเป็นผู้น าในปัจจุบันมีความยากล าบาก
มากกว่าในยุคก่อนๆ ผู้น าในโลกปัจจุบันจึงต้องมีคุณสมบัติที่เข้มแข็ง เพ่ือที่จะน าพาองค์กรให้สามารถ
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อยู่รอดได้ มีความเจริญเติบโต ดังนั้นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในปัจจุบันจึงได้รับการพิจารณาว่า      
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ผลิตเยาวชนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกสู่สังคม เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

นิคม นาคอ้าย (2550, หน้า 67) ได้กล่าวสรุป คุณลักษณะและแหล่งของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ตามแนวคิดของเซอจิโอวานนิ มีอยู่ 2 นัย นัยแรก ผู้น าต้องสนใจความรู้สึกของผู้ตามในด้านความชอบ
ธรรม พันธะที่ต้องปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นัยที่สอง ผู้น าต้องสร้างความรู้สึก
ของความชอบธรรม พันธะที่ต้องปฏิบัติและสิ่งที่ดีงามในตัวของผู้น าเองด้วย หากปราศจากคุณลักษณะ
สองประการข้างต้นก็ยากที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการน าและการตามอย่างมีจริยธรรมได้ 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, หน้า 57) กล่าวว่า ความประพฤติของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
เป็นการแสดงออกเชิงศีลธรรมของผู้น านอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติปฏิบัติปกติ
ประจ าวันแล้ว ผู้น ายังต้องท าให้นโยบายต่างๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝงด้วยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งสิ้น 
ตัวอย่างเช่น สังคมปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นผู้ชนะบน ความพ่ายแพ้ของคนอื่น จึงเกิด
การเอารัดเอาเปรียบ และใช้กลยุทธ์สกปรกไร้จริยธรรมเพียงเพ่ือชัยชนะของตน ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องท า
ให้นโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของครูและนักเรียนมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความยุติธรรม 
การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เน้นความร่วมมือมากกว่า การแข่งขัน ยึดความส าคัญของการท างาน
แบบทีมมากกว่าท ารายบุคคล ใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชนะ/ชนะ มากกว่าชนะ/แพ้ 
รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน เป็นต้น โดยสรุป
จะเห็นว่าผู้บริหารจึงไม่เพียงเป็นผู้น าการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมเฉพาะตนเท่านั้น แต่มีหน้าที่
ส าคัญยิ่งคือ “การสร้างโรงเรียนให้เป็นสถาบันแห่งคุณธรรม จริยธรรม (ethical institution) “อีกด้วย 
ในฐานะเป็นผู้น า ผู้บริหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม 
การแสดงทรรศนะก็ดีหรือการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารก็ดี จะต้องท าให้ทุกคนเห็นว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผลของจริยธรรม สิ่งที่ผู้น าคิด พูดและท า ล้วนต้องสอดคล้องกันทุกคนจึงเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตาม การใช้อ านาจการท าโทษ (coercive power) พึงหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดและเป็นทางเลือก
สุดท้ายเมื่อหมดวิธีอ่ืนแล้วเพราะมีผลเสียมากกว่า และไม่น าไปสู่การสร้างวินัยตนเองหรือการเคารพ
ตนเองของผู้นั้นแต่อย่างใด 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554 ,หน้า 28) เสนอว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน 

จินตนา บุญบงการ (2555, หน้า 1) กล่าวว่า ในการบริหารและการจัดการทั้งในภาครัฐ
และเอกชนประสบกับภาวะวิกฤติอันเกิดจากการทุจริตที่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม ค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง อันเป็น
การบริหารจัดการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นจึงได้มีการกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดความตระหนัก
ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ ท าให้
ค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไป ในประเทศไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน วัตถุนิยม (materialism) 
และบริโภคนิยม (consumerism) ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของชนชั้น
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กลางและสังคมเมือง (urbanization) ความมั่งค่ังและเลยกลายเป็นเครื่องก าหนดสถานภาพทางสังคม 
ที่ส าคัญได้มีความเชื่อว่าเมื่อมีความมั่งคั่ง (wealth) หรือเงินแล้ว นอกจากสามารถเลื่อนสถานภาพ
ทางสังคมได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถแสวงหาเกียรติยศชื่อ เสียงในด้านอ่ืนๆ ได้อีก เช่น ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการศึกษาได้มีการเปิดการศึกษาชั้นสูงที่เป็นภาคนอก
เวลาราชการซึ่งเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าภาคปกติ ท าให้ความส าคัญของเงินและความมั่งคั่งมีมากขึ้น 
ผู้ที่มีเงินจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่าและเลือกโปรแกรมการศึกษาได้ดีกว่าผู้ที่มีรายได้
หรือความมั่งคั่งน้อยกว่า จึงมีความเชื่อว่าแสวงหาเงินหรือความมั่งคั่งก่อน แล้วทุกอย่างจะตามมา 
ดังนั้นการแข่งขันทางธุรกิจจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น เพ่ือแสวงหาก าไรและความมั่งคั่งให้ได้มากที่สุด
ในระยะเวลาที่เร็วที่สุด ความ ถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรมได้ถูกละเลย การทุจริต การเล่นพรรค
เล่นพวก (cronyism) ได้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง (จินตนา บุญบงการ, 2555, หน้า 4)  

ภานุพงศ์ ธนูสาร (2555, หน้า 35) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม จริยธรรมเป็นคุณสมบัติ 
ภาวะผู้น าที่ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีลธรรม แบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไป ควรมีทักษะเชิง
เทคนิคและเชิงความรู้ความคิด โดยจะต้องมีความรู้เชิงวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารและการจัดการ
องค์กร มีความสามารถในการก าหนดนโยบายที่ดี มีทักษะในการมอบหมายงาน มีทักษะในการเรียนรู้
และเข้าใจความรู้สึกของผู้ตาม สร้างแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
ในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสังคมยอมรับ 

เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1992; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30) กล่าวว่า 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นภาวะผู้น าที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ ตลอดจนตอบสนองต่อหน้าที่ และภาระงานซึ่งยืนอยู่เหนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล 

โทมัส เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1992; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 31) 
กล่าวว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะต้องมีข้อก าหนดที่เห็นพันธะสัญญาร่วมกันของทุกคน โดยพันธะ
สัญญาดังกล่าวเป็นแกนของค่านิยมส าคัญของโรงเรียนและสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงใน
การตัดสินว่า พฤติกรรมหรือการกระท าใดของสมาชิก ผิด ถูก เหมาะสมหรือไม่ ในเชิงจริยธรรม ผู้น า
ต้องมีบทบาทส าคัญยิ่งไม่เพียงแค่จัดท าข้อพันธะสัญญาของโรงเรียน แต่ต้องให้การสนับสนุนอย่างแข็ง
ขันและให้มีผลน าไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง และเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนต่อพันธะสัญญาดังกล่าวผู้น าต้องกล้า
ตัดสินใจใช้มาตรการเฉียบขาดต่อผู้นั้น ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องเริ่มจากตัวผู้น าที่มีจริยธรรม ผู้น า
ที่มีประสิทธิผลต้องไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ด้านจริยธรรมท่านั้น ไม่เพียงแต่สอนคนอ่ืนด้วยค าพูดแต่
ส าคัญสุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไป 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, หน้า 146) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ผู้น าที่ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดต่อความต้องการที่แตกต่างของผู้ตามแต่ละคน 
นอกจากนั้นผู้น าควรมีการกระท าและมีค่านิยมทางศีลธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าตนเอง 
มีการดูแลเอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจและมีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ตามด้วย 

นอร์ทเฮาส์ (Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2557, หน้า 342) กล่าวว่า 
ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้น าจูงใจผู้ตามเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน ซึ่งการจูงใจหรือ
การโน้มน้าวใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น า ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผู้น า
มีอ านาจและการควบคุมที่เหนือกว่าผู้ตาม ท าให้ผู้น าต้องมีความเข้าใจว่าภาวะผู้น าของตนมีผลกระทบ
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ต่อบุคคลอ่ืนอย่างไร และต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลแห่งการกระท านั้น สอดคล้องกับ เฮย์เฟตซ์ 
(Heifetz, 1994; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2557, หน้า 343) ที่กล่าวว่า ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม 
ซึ่งหน้าที่ของผู้น าคือให้การสนับสนุนผู้ตามในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ และ
สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้ตามด้วย แต่เน้นไปในการที่ผู้น าช่วยผู้ตามในการเผชิญหน้า
ความขัดแย้งอย่างไร หากเกิดจากการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 

อีเบิร์ท และ กริฟฟริน (Ebert & Griffin, 2000; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 335) 
ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมที่มีจริยธรรมของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ท าตามการยอมรับของบรรทัดฐาน
ทางสังคมโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีความส าคัญและเป็นอันตรายต่อสังคม ในขณะที่
พฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรมของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ท าตามการยอมรับของบรรทัดฐานทาง
สังคมโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีความส าคัญและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งในองค์กรต่างๆ 
ได้มีการกระท าที่มีจริยธรรมและไม่มีจริยธรรมที่ท าโดยผู้น าและบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขป้องกันและควบคุมให้ได้ 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หน้า 344) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไว้ว่า 
ผู้น าจะยึดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมอยู่เสมอเมื่อมีการตัดสินใจ เพ่ือไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ตนเอง 
องค์กร ชุมชน และสังคม ในภายหลัง 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) กล่าวว่าผู้น าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเป็น
อย่างสูงต่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของแต่ละองค์กร เพราะเป็นผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่
ส าคัญให้กับคนรอบข้างและผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรนั้นๆ 

บราวน์ และทรีวิโน (Bron & Trevino, 2006; อ้างถึงใน ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ และคณะ, 
2557, หน้า 2) กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผู้น าที่ถือว่าประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น
ไม่เฉพาะการมีความสามารถในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติ
อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญมากด้วย 

จากการศึกษาข้อมูลของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจเหนือกว่าผู้ตาม การตัดสินใจ    
ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆ และต้องรับผิดชอบผลของการกระท านั้นๆ 

2.3.4 คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
จากการศึกษาข้อมูลมีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมไว้

ดังนี้ 
โจเซฟสัน (Josephson, 2009, pp. 80-81) ได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและเป็น

มาตรฐานของการประพฤติทางจริยธรรมของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ 
6 ประการได้แก่  

1) ความไว้วางใจ  
2) เคารพผู้อื่น  
3) ความรับผิดชอบ  
4) ความยุติธรรม  
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5) การห่วงใยผู้อื่น  
6) ความเป็นพลเมืองดี 

ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550) ได้กล่าวถึงลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไว้ดังนี้ 
1) พัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาที่ดี 
2) เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรมอย่างแข็งขันผู้น าทางการศึกษาควรสร้างบรรยากาศ

ทางจริยธรรมในองค์กร 
3) การแบ่งแยกไม่ควรอยู่ในภาวะที่ควรถูกต าหนิโดยการพัฒนาบุคลากรผ่านมาเป็น

นโยบายการสร้างเจตคติมีการปฏิบัติมีการตรวจสอบติดตาม 
4) การสอนที่ดีเป็นหน้าที่ ผลการสอนของครูที่ย่ าแย่ ส่งผลถึงการด าเนินชีวิตของ

นักเรียนผู้บริหารต้องรักษาดุลยภาพของสิทธิต่างๆ ของครูและสิทธิต่ างๆ ของนักเรียนและสิทธิของ
ชุมชน 

5) ผู้บริหารคือผู้สร้างชุมชนคนส่วนมากให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
6) รักษาดุลยภาพของสิทธิของทุกกลุ่มผู้บริหารอาจหาวิธีการที่ง่ายๆ ที่จะมุ่งไปที่

คนกลุ่มใหญ่สนับสนุนให้เขามีความมั่นใจเสมอในทางตรงกันข้ามสิทธิของชนกลุ่มน้อยก็ต้องไม่เกิด
ความสูญเสียด้วย 

7) ปฏิบัติในประเด็นที่ถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ 
8) การตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องส าหรับสมาชิกของชุมชนของโรงเรียน 
9) สร้างความกล้าทางจริยธรรมซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารผู้บริหารจะขาด

ความกล้าทางจริยธรรมไม่ได้ผู้บริหารสามารถอ้างสิทธิในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม แต่ถ้าเขาพลาด
ที่จะทดสอบเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ปกครองสมาชิกของคณะกรรมการศึกษานิเทศก์เขาขาดความกล้า
ทางจริยธรรมผู้บริหารที่รับแรงกดดันจะท าลายมาตรฐานทางจริยธรรม 

10) สื่อให้เห็นว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ท าบูรนาการเข้ามาในหน้าที่ของตนเอง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5) ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด

คุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ 
สันติวิธี วิธีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้
เป็นพลเมืองดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข ประกอบด้วย 8 คุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ 

1) ขยัน  
2) ประหยัด  
3) ซื่อสัตย์  
4) มีวินัย  
5) สุภาพ  
6) สะอาด  
7) สามัคคี  
8) มีน้ าใจ  
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จากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาคุณธรรมพ้ืนฐานข้างต้นสถาบันการศึกษาจึงเร่งรัด
น าไปปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาให้กับเยาวชนของชาติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่
สังคมคุณธรรม น าความรู้ โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ด ี

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552 , หน้า 6) ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับ
คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้แก่ 

1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 

2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ

ประการใด 
4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 2010; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, ออนไลน์, 2556) กล่าวถึงลักษณะ

ของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยใช้เกณฑ์ (criterion) เป็นตัวก าหนดถึงพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวชี้วัด มีดังนี ้

1) การใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น า ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่ค่อยใช้อ านาจ
แต่จะใช้หลักการบริการผู้ตามในองค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้น าที่ไร้จริยธรรม มักจะใช้ความพึงพอใจ
ในระดับบุคคลเป็นตัวชี้วัด 

2) ความซื่อสัตย์ในพฤติกรรมของผู้น า ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะปฏิบัติ
ในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมที่น ามาใช้ในองค์กร ในทางตรงกันข้าม ผู้น าที่ไร้จริยธรรม จะมองไป 
ที่อะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์และไปถึงเป้าหมายของบุคคลตามที่เขาต้องการ  

3) การดูแลผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนมาก ผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสเป็นไปได้ของเขา เขาจะพยายามสร้างความสมดุล
และใช้หลักการบูรณาการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ แต่ผู้น าที่ไร้จริยธรรมให้ความนิยมกับผู้ใกล้ชิด
ที่ชื่นชอบผู้ซึ่งเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ให้ 

4) การพัฒนาวิสัยทัศน์ส าหรับองค์กร ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมองการพัฒนา
วิสัยทัศน์บนการเติมเต็มเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม และแนวความคิดของผู้ตามเป็นส่วนใหญ่    
แต่ผู้น าที่ไร้จริยธรรม จะพยายามน าเสนอวิสัยทัศน์เพ่ือความส าเร็จขององค์กรเพียงอย่างเดียว 

5) ความเสี ่ยงของการตัดสินใจของผู้น า  ผู ้น าที ่มีภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมจะมี
ความกล้าหาญและยินดีที่จะจัดการกับความเสี่ยงและการปฏิบัติส าหรับบุคคลเพ่ือท าให้บรรลุภารกิจ
และความส าเร็จของวิสัยทัศน์ แต่ผู้น าที่ไร้จริยธรรม จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงของบุคคล 

6) ในการสื่อสารหรือการเปิดเผยข้อมูล ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะเปิดเผย
ข้อมูลที่สมบูรณ์และส าคัญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัญหาและการปฏิบัติ  แต่ผู้น า
ที่ไร้จริยธรรมสร้างภาพหลอกลวงตา บิดเบือนข้อเท็จจริง มีความล าเอียงในการรับรู้ของผู้ตามเก่ียวกับ
ปัญหาและกระบวนการในการด าเนินงาน 
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7) การตอบสนองต่อค าวิจารณ์และความไม่เห็นด้วยของผู้ตาม จะให้ก าลังใจ  
ในการค้นหาค าตอบที่ดีกว่าในการแก้ปัญหา แต่ผู้น าที่ไร้จริยธรรมจะไม่ให้ก าลังใจและจะยับยั้ง 
การประเมินผลงานจะไม่เห็นด้วย 

8) ด้านการพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ตาม ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมจะใช้การสอนงาน ก ากับ ติดตาม การอบรมพัฒนาผู้ตามอย่างครอบคลุม แต่ผู้น า ที่
ไร้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาผู้ตาม โดยลดความส าคัญของการพัฒนา 
ท าให้ผู้ตามอ่อนแอและต้องพ่ึงพาผู้น าเท่านั้น 

เอ็ดวาร์ด ฟรีแมน และลิซ่า สติวาร์ด (R.Edward Freeman & lisa Stevart, 2006, pp. 1-7) 
ได้กล่าวถึง ลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย  

1) มีวาทศิลป์ในการสร้างค่านิยมขององค์กร  
2) มุ่งความส าเร็จขององค์กรมากกว่าความต้องการส่วนบุคคล  
3) ค้นหาและพัฒนาบุคคลที่ดีที่สุด  
4) สร้างบทสนทนาทางจริยธรรมและค่านิยมที่ คงทน  
5) สร้างกลไกในการคัดค้าน  
6) ใจกว้างยอมรับค่านิยมอ่ืนๆ  
7) สร้างค าถามยากๆ และเกิดจินตนาการ  
8) รู้จักข้อจ ากัดของค่านิยมและหลักการจริยธรรมที่ยึดถือ  
9) วางกรอบปฏิบัติทางจริยธรรม  
10) ส่งเสริมค่านิยมพ้ืนฐานและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

มัวเฮาท์ (Moorhouse, 2002, pp. 56-58) กล่าวถึง ลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม   
ซึ่งจ าแนกไว้ 2 ด้าน คือ 

1) คุณลักษณะด้านคุณธรรม ประกอบด้วย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้มีพฤติกรรม
ตามหลักศาสนา เป็นผู้เชื่อถือได้ตรงไปตรงมา เป็นผู้มีจริยธรรมสูงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โรงเรียน 
เป็นผู้มีความเป็นธรรม เป็นผู้ที่มีบุคลิกน่าเกรงขาม เป็นผู้ที่พึงพาอาศัยได้ เป็นผู้ที่ห่วงใยสวัสดิภาพของ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้รู้จักเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นบริการ เป็นผู้ไม่มีอคติ เป็ นผู้
เฉลียวฉลาด เป็นผู้ที่เสียสละเพ่ือผู้อื่น เป็นผู้ซึ่งรักษาวินัย เป็นผู้ที่รักษาความลับของเพ่ือนร่วมงาน 

2) คุณลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย เป็นผู้น าโดยการเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้พัฒนาองค์กรแห่งความไว้วางใจ เป็นผู้ที่มีความจริงใจ เป็นผู้รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเพ่ือการตัดสินใจ เป็นผู้สร้างทีมงานใช้คนให้ถูกกับงาน เป็นผู้สื่อสารที่ดี เป็นผู้น าที่ชัดเจน 
เป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์วิสัยทัศน์เพ่ือให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามได้ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าในด้านการท างาน เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีอารมณ์ขัน เป็นผู้รู้จักในการ
ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ใช้คนให้ตรงกับงาน เป็นผู้รู้จักจัดระเบียบขององค์กรที่ดี เป็นผู้มอง
โลกในแง่ดี เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ เป็นผู้มีจริยธรรมในการท างาน เป็นผู้ปฏิบัติ
ตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นผู้รู้จักให้ความส าคัญเรื่องต่างๆ ก่อนตัดสินใจ เป็นผู้ที่กระตือรือร้น เป็นผู้รู้จัก
วิธีขอค าปรึกษาจากผู้อ่ืน เป็นผู้รู้จักล าดับความส าคัญของงาน เป็นผู้ใช้อ านาจให้เหมาะสม เป็นผู้รู้จัก
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เป็นผู้กระตุ้นในการท างาน 
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ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มี 6 ประการ ประกอบด้วย  

1) ความซื่อสัตย์  
2) วิสัยทัศน์  
3) ความกล้าหาญ  
4) การสัญญา  
5) การสื่อสาร  
6) การกระท า 

นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 345) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมไว้ มี 5 ประการ ได้แก่ 

1) มีความเคารพผู้อ่ืน ผู้น าที่แสดงความเคารพต่อผู้อ่ืน คือผู้น าที่เข้าใจถึงความเป็น
มนุษย์ เปิดโอกาสให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็น โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจ และการอดทนรับฟัง
มุมมองที่แตกต่างได้ การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้น ามีความเคารพ
ต่อความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของผู้ตาม การให้บริการต้องปฏิบัติต่อการตัดสินใจและค่านิยม
ของผู้อื่นด้วยความเคารพ 

2) ให้บริการผู้อ่ืน ผู้น าต้องไม่มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่มุ่งไปที่
ผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ผู้น าต้องให้ความส าคัญกับ สวัสดิภาพของ
บุคลากรเป็นสิ่งแรกมากกว่าการบรรลุแผน การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เน้นการบริการผู้อ่ืนของผู้น า 
สามารถสังเกตได้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบอ านาจ การสอนงาน การสร้างทีม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดี เป็นต้น 

3) มีความยุติธรรม ผู้น าให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมกัน
และความยุติธรรม เมื่อปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ผู้น าต้องไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ใครเป็นพิเศษแต่ต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความยุติธรรมแต่ถ้ามีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่แตกต่างกัน ผู้น าต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน 
และเหตุผลนั้นต้องอยู่บนค่านิยมทางศีลธรรม 

4) ซื่อสัตย์ ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้น าไม่ซื่อสัตย์ ก็จะท าให้
ผู้น าขาดความหน้าเชื่อถือในสายตาคนอ่ืน นอกจากนี้ผู้น าต้องไม่โกหกบุคคลอื่น เพราะการโกหก
จะท าลายความส าพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีระหว่างผู้น าและผู้ตาม 

5) ช่วยสร้างชุมชน ผู้น าต้องน ากลุ่มไปสู่การบรรลุเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่าย ทั้งของผู้น าและผู้ตาม ไม่ใช่การตอบสนองความต้องการของตนผ่านบุคคลอ่ืน ผู้น าต้องค้นหา
เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งองค์กร ชุมชน และสังคม 

วิโรจน์ สารัตนะ (2556, หน้า 47) กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมว่ามี 2 องค์ประกอบ       
ที่ส าคัญคือ  

1) มีการปฏิบัติและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม (act and make decisions 
ethically)  

2) มีการน าอย่างมีจริยธรรม (lead ethically) ทั้งส่วนที่มองเห็นได้และส่วนที่
มองเห็นไม่ได้ ในส่วนที่มองเห็นได้ (visible) เช่น พฤติกรรมที่แสดงออก ค าพูดหรือการกระท า ส่วนที่
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มองเห็นไม่ได้ เช่น ลักษณะพิเศษของผู้น าที่แสดงให้เห็นในกระบวนการตัดสินใจ ในชุดความคิดหรือ
ค่านิยมและหลักการที่ยึดถือ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกรณีต้องแสดงให้เห็นทุกเวลาให้เป็นปกติวิสัย ทั้งต่อหน้า
และลับหลังผู้คน เพ่ือเป็นตัวแบบเชิงบทบาทเพ่ือสร้างความไว้วางใจเพ่ือน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือ และ 
ความเคารพทั้งตัวเองและองค์กร เพ่ือสร้างความร่วมมือเพ่ือสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดีเพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงความมีคุณธรรมและเพ่ือความเคารพในตนเอง 

นงลักษณ์ วิรัชชัย ศจีมาศ ณ วิเชียรและพิศสมัย อรทัย (2551, หน้า 62) กล่าวถึงตัวบ่งชี้
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ไว้ดังนี้ 

1) ความเป็นอิสระ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการเคารพ ศรัทธา และนับถือ
ตนเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม
(Self-Care) มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองในการปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจ กระตือรือร้น 
ใฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มุ่งมั่น
จริงจังที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) ความมีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึงค่านิยมที่ดี และจารีตประเพณีของสังคม 

4) ความอดทน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
และสามารถควบคุมอารมณ์และพฤตกรรมให้เป็นปกติ และปรับตัวได้แม้เผชิญกับปัญหาอุปสรรค 
และสิ่งยั่วยุต่างๆ 

5) ฉันทะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความพอใจ ความยินดี และความรักในสิ่งที่
ถูกต้องดีงามที่จะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

6) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้า 
ที่จะมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ความเป็นเลิศ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพ่ือให้
สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 

7) ความประหยัด หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
โดยใช้เวลา แรงงาน และทรัพยากรทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

8) ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงการยึดมั่นความจริงความถูกต้อง
ดีงาม เป็นหลักในการด าเนินชีวิตทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความจริงใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน 
รู้จักรักษาความลับ หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of Interest) มีความละอาย และ
เกรงกลัวที่จะประพฤติชั่ว 

9) ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมการรู้เท่าทัน
ในสิ่งต่างๆ โดยสามารถพิจารณาหาวิถีทางที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
โดยใช้เหตุผลที่ดีประกอบการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ 

10) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบ หมายรวมถึงความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ คุณลักษณะที่แสดงถึงความเอาใจใส่ จดจ่อและมุ่งมั่นต่อหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเวลาที่ก าหนด 
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การเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรู้จักสิทธิหน้าที่ของตน และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ พร้อมที่จะยอมรับผลการกระท าของตนเองและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

11) ความยุติธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ 
การยอมรับและเข้าใจในอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของผู้อื่น การคิด และการปฏิบัติต่อผู้อื่น การคิด
และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันและมีความเท่ียงตรงในการตัดสินใจ 

12) ความสามัคคี หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันปฏิบัติ
หน้าที่อย่างประสานสอดคล้องกันให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

13) ความเป็นกัลยาณมิตร หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการมีสัมมนาคารวะความ
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข การเป็นเพ่ือนที่ดีสามารถแนะน าช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อ่ืนประพฤติชอบ และ
มีความเจริญก้าวหน้า 

14) ความกตัญญูกตเวที หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงการรู้จักส านึกในบุญคุณผู้อ่ืน 
ความเคารพบูชาผู้มีพระคุณและการตอบแทนบุญคุณ ทั้งก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, หน้า 110) ได้ท าวิจัยเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและแนวทางของการจัดการเรียนรู้        
อย่างเหมาะสมและตรงกับความเป็นจริงของสังคมในอนาคตอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดค าตอบที่ได้จาก
การวิจัยเชิงเอกสารและการระดมความคิดเห็นของท่านผู้รู้ สรุปได้ว่าคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต
พึงมี 5 มิติ คือ มิติทางด้านร่างกาย มิติด้านจิตใจ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะความสามารถ และมิติ
ด้านลักษณะชีวิต โดยมีแนวคิดดังนี้ 

1) มิติทางด้านร่างกาย คือ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการ 
ในด้านร่างกายและสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์แต่ละช่วงวัย 

2) มิติด้านจิตใจ คือ เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี 

3) มิติด้านความรู้ คือ เป็นผู้ที่สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตัว  
ในเชิงสหวิทยาการ และเป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ไกล โดยสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงได้ 

4) มิติด้านทักษะความสามารถ คือ เป็นผู้ที่มีทักษะในด้านการคิด ทักษะในการสื่อสาร 
ทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการอาชีพ 
ทักษะทางสุนทรียะ ทักษะการจัดการที่ดี 

5) มิติด้านลักษณะชีวิต คือ เป็นผู้ที่มีลักษณะชีวิตแห่งความขยัน อดทน ทุ่มเทท างานหนัก 
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ ท าทุกอย่างอย่างดีเลิศ มีจิตส านึกประชาธิปไตย เห็นคุณค่า 
ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม รวมทั้งมีชีวิตแห่งการประหยัด  อดออม 
จาก 5 มิตินี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม  คือ มิติที่ 2 และมิติ ที่ 5 
ได้แก่ มิติด้านจิตใจ และ มิติด้านลักษณะชีวิต 

กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ บราวน์ และทรีวิโน (Bron & Trevino, 2005, pp. 117-134) 
ได้จ าแนกภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการแสดง
การกระท าเชิงจริยธรรมของผู้น า (moral person) และองค์ประกอบด้านการจัดการและสนับสนุน 
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ให้ผู้ตามแสดงการกระท าเชิงจริยธรรม (moral manager) แต่เนื่องจากสังคมไทยนั้นมีความแตกต่าง
ไปจากแนวคิดตะวันตกโดยพฤติกรรมบ่งชี้เฉพาะที่จะพบได้ในบริบทของสังคมไทยเท่านั้น ดังนั้น
การแสดงออกของผู้บริหารจึงเป็นการแสดงออกถึงการกระท าของผู้น าในด้านต่างๆ ที่ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความมีเหตุผลของจริยธรรม มีความชอบธรรม มุ่งประโยชน์และความสุขต่อส่วนรวมและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555, หน้า 92) ซึ่งการวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้น า
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจในทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ  
การจ าแนกระดับการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดับคือ 1) การวิเคราะห์ระดับตัวบุคคล จะเน้นการวิเคราะห์ 
ที่ตัวผู้น าเองและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามที่เป็นรายบุคคล 2) การวิเคราะห์
ระดับกลุ่ม จะเน้นการวิเคราะห์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากลับผู้ตาม 3) การวิเคราะห์ระดับองค์กร 
เน้นภาพโดยรวมขององค์กร ดังนั้นการสังเคราะห์ลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนอาชีวะเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6); นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ 
(2551, หน้า 62); กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5); โจเซฟ สัน (Josephson, Online, 2009); 
ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550); นอร์ทเฮาส์ (Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 
2557, หน้า 345); ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30); มัวเฮาท์ 
(Moorhouse, 2002, pp. 56-58); แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, ออนไลน์, 
2556) ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  ตารางสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี  
          X 

10 

2) ความน่าเชื่อถือ 
X X  X   X X    

6 

3) การตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรม/ยุติธรรม   X    X X    

8 

4) การให้บริการที่ดี/ใส่ใจ
ดูแลรักษาผลประโยชน์  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      X X   X 
8 

5) มีความรับผิดชอบ X  X X  X X X  X X 3 
6) พัฒนาวิสัยทัศน์  X   X  X X X X X 4 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
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คว

าม
ถี่ 

7) นโยบายที่ดี  X  X X  X X X X X 3 
8) สร้างความกล้าทางจริยธรรม X X X X X  X X X X X 1 
9) อดทน อดกลั้น X X X X X X X  X X X 1 
10) การสื่อสารที่ดี   X  X X X X X X X 3 
11) สร้างค่านิยมที่ดี X X  X X X X X X X X 1 
12) กตัญญูกตเวที X X X X X X X X  X X 1 

 
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารจากนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าว

มาข้างต้น มีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างสอดคล้องกันบ้าง จึงได้บูรณาการแนวคิดที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน
มาจัดกลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6); นงลักษณ์ 
วิรัชชัย และคณะ (2551, หน้า 62); กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5); โจเซฟ สัน (Josephson, 
Online, 2009); ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550); นอร์ทเฮาส์ (Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ 
พรหมศรี 2557, หน้า 345); ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30); 
มัวเฮาท์ (Moorhouse, 2002, pp. 56-58); แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 
ออนไลน์, 2556) โดยน ามาสังเคราะห์และได้ค่าความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป มาเป็นคุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 
2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ด ี ซึ่งในแต่ละด้าน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 
วรอง และดาเวย์ (Wong.P.T.P. & Davey, M.A., Online, 2007) กล่าวว่า ผู้น า

เชิงจริยธรรมจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในองค์กรเพ่ือสร้างความมุ่งหวังที่ดีโดยไม่ใช้วิธีการบังคับ 
ผู้น าเชิงจริยธรรม เน้นความส าคัญด้านคุณธรรมในการเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) กล่าวว่าผู้น าเป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างสูงต่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 
เพราะเป็น ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ มีอ านาจในการก าหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึง
เป็นแบบอย่างท่ีส าคัญให้กับคนรอบข้างและผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรนั้นๆ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2550 , หน้า 5) นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
สถาบันการศึกษาจึงเร่งรัดน าไปปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาให้กับเยาวชนของชาติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้ 
และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรม น าความรู้ โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน โดยยึดหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ดังนี้  

(1) ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจ เพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท า
หน้าที่อย่างจริงจัง 

(2) ประหยัด คือผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน  
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมนามใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ 

(3) ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ  
มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้
หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง 

(4) มีวินัย คือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบันองค์กร 
และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและ
ข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 

(5) สุภาพ คือผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงาม วางตน
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

(6) สะอาด คือผู้ที่รักษาร่างกายที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมได้ อย่างถูกต้องตาม
สุขลักษณะฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ และ
สภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

(7) สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 

(8) มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน 
เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความ
เอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา
ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งงดงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

จากข้อมูล ความเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร
ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและ
มีน้ าใจ  

2) ความน่าเชื่อถือ 
ยูล์ริค (Ulrich, 1996, p. 215) กล่าวถึง ความน่าเชื่อถือ ว่าเป็นการวัดคุณภาพ

ของผู้น าโดยผู้ร่วมงานนั่นหมายถึง การให้ความเคารพ ชื่นชม และมีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับผู้น า 
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และยังกล่าวอีกว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จในอนาคตจะต้องมีความน่าเชื่อถือได้เป็นส่วนตัว ผู้น าที่
น่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้ที่มีอุปนิสัยส่วนตัว ค่านิยม บุคลิกลักษณะ และความสามารถที่จะก่อให้เกิด
ความไว้วางใจ และพันธะผูกพันจากคนที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน 

จารุณี เก้าเฮ้ียน (2556, หน้า 127) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ลักษณะ
ทั้งภายนอกและภายใน ประกอบด้วย 

(1) มีน้ าเสียงที่น่าฟังและพูดเข้าใจง่าย 
(2) มีอารมณ์ม่ันคง 
(3) มีความเข้มแข็งแต่ถ่อมตน 
(4) มีกิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม 
(5) การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ ประยุทธ ชูสอน (2557, หน้า 137) กล่าวถึง ความน่าเชื่อถือ 

ว่าเป็นลักษณะของความคล่องตัว เป็นเจตนาท่าทางในเชิงรุกซึ่งตรงข้ามกับ“ความยืดหยุ่น”หรือ
“การปรับตัว” ซึ่งหมายถึงกิริยาอาการหรือท่าทางท่ีไม่ดิ้นรน 

ประคัลภ์ ปัณฑ์พลังกูร (ออนไลน์, 2559) กล่าวว่า ในการเป็นหัวหน้า หรือผู้น า
ของทีมงานนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ การได้รับความเชื่อถือ (trust) จากสมาชิกในทีมงานทุกคน วิธีการ
ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ดังนี้ 

(1) ฟังให้มากกว่าพูด หัวหน้างานที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกน้องนั้นจะท าสิ่ง
เดียวกันก็คือ รับฟังลูกน้องอย่างเปิดใจ และฟังด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ฟังแล้วคิดไปเอง หรือฟังแล้ว
พยายามยัดเยียดความคิดของตนเองให้กับลูกน้องของตนเอง หัวหน้างานที่ไม่สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในใจของลูกน้องได้ก็เพราะพูดมากกว่าฟัง เวลาลูกน้องเข้ามาปรึกษางาน ก็ฟัง
ลูกน้องไม่จบแล้วก็แทรกข้ึนมากลางคัน จากนั้นก็เล่าเรื่องของตัวเอง เรื่องที่ตัวเองเคยท าส าเร็จมาแล้ว
ให้ลูกน้องฟังอย่างเดียว  

(2) ให้มั่นใจว่าเราเข้าใจลูกน้องเราจริงๆ เวลาที่ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ จากลูกน้อง 
หรือใครก็ตามที่มาคุยกับเรา เราต้องมั่นใจว่า เราเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นจริงๆ ไม่ได้คิดไปเอง เพราะ
คนเรามักจะชอบคิดไปเองตลอด อะไรที่เขาพูดมาแล้วเราชอบ เราก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้าเรื่องที่
เขาพูดมาเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบ เราก็จะไม่เห็นด้วย และจะไม่ค่อยรับฟังใดๆ อีกต่อไป การที่เราจะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกน้องเราได้นั้น เราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอย่างถ่องแท้ วิธีการที่จะท าความ
เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือ การใช้ค าถาม สอบถามเพ่ิมเติมไปเรื่อยๆ อย่าเพ่ิงด่วนสรุปไปเอง และพยายามคิด
ในสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังคล้ายๆ กับการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง 

(3) อย่านินทา หัวหน้าหรือผู้น าที่ดี ที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกคนนั้น จะเป็นคนที่ 
ไม่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นลับหลัง แต่จะพูดถึงสิ่งดีๆ ของคนอ่ืนลับหลังมากกว่า เวลาที่คนอื่น มาพูดถึง
อีกคนในทางที่ไม่ดี คนที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้าที่ดี จะไม่ใส่ใจ และไม่สนใจที่จะรับฟัง  แต่จะพยายาม
เปลี่ยนเรื่องให้คนอ่ืนมองในทางที่ดีมากกว่า และจะไม่ร่วมนินทาไปกับเขา หัวหน้างานที่ไม่ได้รับความ
น่าเชื่อถือจากลูกน้องก็ด้วยเหตุที่ว่าชอบนินทาคนอ่ืน เรียกได้ว่าใครไม่อยู่ในทีมวันนั้น ก็จะถูกนินทา
ทันที ดังนั้นไม่มีพนักงานคนไหนเชื่อถือหัวหน้างานแบบนี้อย่างแน่นอน 
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(4) ไม่ปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน กล่าวคือ ลูกน้องที่ตนเองชอบใจก็จะปฏิบัติ
ลักษณะหนึ่ง ส่วนลูกน้องที่ตนเองไม่ค่อยชอบใจนัก ก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง เวลาพูดอะไร หรือท าอะไร 
ก็มักจะเอ้ือกลุ่มพนักงานที่มาประจบประแจงตนเองมากกว่า ส่วนพนักงานที่ไม่ค่อยเข้ามาประจบ 
หรือพูดคุย ก็จะไม่สนใจใส่ใจใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพฤติกรรมล าเอียง ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุย        
การประเมินผลงาน หรือแม้แต่การเอาใจใส่พนักงาน ก็จะแตกต่างกันออกไป 

ประคัลภ์ ปัณฑ์พลังกูร (ออนไลน์, 2559) กล่าวถึง ผู้ น าที่ดีและน่าเชื่อถือ 
มีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 

(1) น าด้วยความสามารถ (lead competently) พ้ืนฐานส าคัญของผู้น าที่ได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้ตามก็คือ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการน าพาทีมงานไปสู่เป้าหมายได้ ตัวผู้น า
เองจะต้องมีความสามารถในการท างาน มีทักษะในการบริหารงาน มีความเก่งพอตัวที่จะสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ตามได้ เรื่องของความสามารถนี้ ไม่ใช่เรื่องของความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะทาง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะหมายความรวมไปถึงทักษะ และความสามารถในการท างานของตัวผู้น าเองด้วย 
ส่วนใหญ่ถ้าผู้ตามได้ทราบมาว่าผู้น าของตนเองนั้นมีความเก่งกาจในการท างาน ก็จะเริ่มมีความเชื่อถือ
ในตัวผู้น าในเริ่มแรกได้ 

(2) น าด้วยตัวของตัวเอง (lead authentically) คนที่จะเป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ตามนั้น จะต้องเป็นผู้น าที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่พยายามที่จะลอกเลียนแบบสไตล์ผู้น าของคนอ่ืน 
ตัวเราก็คือตัวเรา เราไม่ใช่ Steve Jobs เราไม่ใช่ Bill Gates หรือผู้น าขององค์กรอ่ืนๆ ที่โด่งดัง ผู้น าที่ได้รับ
การยอมรับแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีวิธีการบริหารงาน มีสไตล์การเป็นผู้น าของตนเอง ที่ไม่เหมือนใคร 
ดังนั้นเราเองก็เป็นตัวของเราเอง ไม่มีใครมาเหมือนเช่นกัน ดังนั้นจงสร้างภาวะผู้น า ในรูปแบบ
ของตนเองอย่าพยายามเลียนแบบคนอื่น 

(3) น าด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง (lead with Integrity) ทุกคนที่จะเป็นผู้น าที่ดีนั้น 
ล้วนแล้วแต่มีค าว่า integrity อยู่ในจิตใจของตนเอง พ้ืนฐานของผู้น าที่ดีก็คือ น าคนอ่ืนด้วยความ
ซื่อสัตย์ พูดค าไหนค านั้น ไม่ผิดค าพูด รักษาค ามั่นสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้กับพนักงาน เป็นที่ พ่ึงให้กับ
พนักงานในองค์กรได้อย่างดี นี่คือพ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างภาวะผู้น าในตัวของเราเอง 

(4) น าโดยการมุ่งเน้นไปที่ผู้ตาม (be other focused) ผู้น าที่ดี ไม่ใช่ยุ่งแต่เรื่อง
ของตนเอง แต่จะต้องเข้าไปท าให้ผู้ตามสามารถท างานได้ส าเร็จ ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจผู้ตาม 
จะต้องหาทางพัฒนาคนอื่น และสร้างพลังให้กับคนอ่ืนในการท างาน 

จากการศึกษาข้อมูล น่าเชื่อถือ หมายถึง การมีน้ าเสียงที่น่าฟัง พูดเข้าใจง่าย 
มีความมั่นคงทางอารมณ์ กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ และพูดถึงผู้อ่ืนในสิ่งที่ดี 

3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 
จารุณี เก้าเฮ้ียน (2557, หน้า 127) ได้กล่าวถึงคุณธรรมว่า หมายถึง ความประพฤติ

ปฏิบัติ ประกอบด้วย  
(1) มีวิสัยทัศน์ ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลง 
(2) ยึดระบบคุณธรรมเป็นที่ตั้ง นั่นคือ มีความโปร่งใส และยุติธรรม 
(3) ซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชั่น  
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(4) อดทน อดกลั้น 
(5) รับทั้งผิดและชอบ 
(6) เสียสละ 
(7) เป็นคนดีของสังคม 
จารุณี เก้าเฮ้ียน (2557, หน้า 102) กล่าวไว้เกี่ยวความยุติธรรมว่า ผู้น าที่ดีจะต้อง

อาศัยหลักของความถูกต้อง หลักเหตุผลปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง  
ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

โคล์คุย์ต และคณะ (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Yee, 2001, p. 425) 
กล่าวว่า ความยุติธรรมหมายถึง ความเหมาะสม ความถูกต้อง ชอบธรรมและตรงไปตรงมา 

กรีนเบิร์ก (Greenberg, 1990, p. 400) ได้ให้ความหมายว่า ความยุติธรรมในองค์กร 
หมายถึง ความยุติธรรมของผลตอบแทนที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานและความยุติธรรมของกระบวนการที่
ใช้ในการตัดสินเพ่ือก าหนดผลตอบแทน 

ทีเบาธ์ และวอล์คเกอร์ (Thibaut & Walker, 1975, p. 22) กล่าวว่า ทฤษฎี
ความยุติธรรมด้านกระบวนการมีต้นก าเนิดมาจากแนวคิดด้านกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยอมรับ
โดยทั่วกันว่ากระบวนการตัดสินหรือการพิจารณาที่ยุติธรรม มีอิทธิพลออย่างมากมากต่อการยอมรับ
ผลของการตัดสินของสาธารณชน และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบ
กับกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท โดยก าหนดองค์ระกอบของข้อพิพาทว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคล 
3 กลุ่มคือ คู่พิพาท (disputants) ซึ่งมี 2 ฝ่าย และบุคคลที่สาม (third party) ที่จะเข้ามาแทรกแซง
ข้อพิพาท (ในแง่ของกฎหมายบุคคลที่สาม คือ ผู้พิพากษา) ซึ่งกระบวนการในข้อพิพาท จะเกี่ยวข้อง
กับบุคคลทั้งสามกลุ่มใน 2 ขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นตอนด้านกระบวนการ (process stage) เป็นช่วงระหว่างการน าหลักฐาน
มาแสดง 

(2) ขั้นตอนด้านการตัดสินใจ (decision stage) เป็นช่วงการประเมินหลักฐานเท่านั้น 
เพ่ือใช้ก าหนดค าตัดสินของข้อพิพาท โดยมีกระบวนการตัดสินข้อพิพาท คือความสามารถในการควบคุม
ซึ่งม ี2 องค์ประกอบ คือ 

ก. การควบคุมด้านกระบวนการ (process control) คือ ความสามารถ
ในการควบคุมกระบวนการเก็บและรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับแก้ไขข้อพิพาท 

ข. การควบคุมด้านการตัดสินใจ (decision control) คือ ความสามารถ
ในการได้เป็นผู้ก าหนดการตัดสินข้อพิพาท 

เชพพาร์ด ลิวิกกี และมินตัน (Sheppard, Lewicki & Minton, 1992, pp. 10-11) 
กล่าวว่า ความยุติธรรม ประกอบด้วยหลัก 2 ประการ คือ 

(1) หลักความสมดุล (balance) คือ บุคคลจะเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการกระท าของตนเองกับผู้อ่ืนที่อยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน หากพบว่าได้รับ 
ผลตอบแทนน้อยกว่าสิ่งที่ตนลงทุนไปจะเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรม แต่หากลงทุนมากแล้วได้ผลตอบแทน
มากจะเกิดความรู้สึกว่าผลตอบแทนของตนกับบุคคลอ่ืนเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนที่ตนได้รับกับสิ่งที่ตนลงทุนไปด้วย 
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(2) หลักความถูกต้อง (correctness) คือ ความถูกต้องในการตัดสินใจ วิธีปฏิบัติ
กระบวนการกระท าต่างๆ ในองค์กร โดยหลักความถูกต้องในการตัดสินใจจะต้องประกอบด้วย ความคงที่ 
(consistency) ความแม่นย า (accuracy) ความชัดเจน (clarity) วิธีที่ปฏิบัติที่โปร่งใส (procedural 
thoroughness) ความสอดคล้องกับคุณธรรมและค่านิยมตามกาลเวลา (compatibility with the 
morals and values of the times) หากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้รับ มีความไม่คงที่ไม่แม่นย า คลุมเครือ 
กระบวนการที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีคุณธรรม แสดงว่าขาดความถูกต้อง การตัดสินความยุติธรรม
โดยอาศัยหลักความถูกต้องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานภายนอก ที่จะต้องน าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
แต่เป็นมาตรฐานภายในที่จะต้องพิจารณาว่าอะไรถูกและอะไรผิด 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ความยุติธรรม หมายถึง ความเหมาะสม 
ความถูกต้อง ชอบธรรม และตรงไปตรงมา ประกอบด้วยหลัก 2 ประการ 8 คือ หลักความสมดุล 
(balance) หลักความถูกต้อง (correctness) ในการตัดสินใจ 

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หน้า 118) กล่าวว่า การตัดสินใจคือ กระบวนการ
ในการวิเคราะห์ตัวเลือกและเลือกตัวเลือกที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบัน
มากที่สุด และกล่าวว่า การตัดสินใจของผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้น าขององค์กรเลือกการกระท า
ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือตอบสนองกับโอกาสและปัญหาที่เข้ามาในองค์กร ซึ่งการตัดสินใจดีช่วยให้บุคคล 
กลุ่ม หรือองค์กรมีประสิทธิภาพในขณะที่การตัดสินใจที่ไม่ดีขัดขวางความมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานที่ไม่ดีและทัศนคติที่ไม่ดีในทุกระดับขององค์กร ไม่ว่าผู้น าจะต้องตอบสนองต่อโอกาส  
ที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์แก่ตน ทีมงานและองค์กร หรือตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร (ชัยเสฏฐ์ 
พรหมศรี, 2557, หน้า 119)  

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2555, หน้า 165) กล่าวว่า ผู้น าต้องพัฒนาการตัดสินใจ 
โดยต้องมีหลักการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ และน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งผู้น าที่ตัดสินใจดี จะต้องมีความรู้
ทางวิชาการถูกต้อง บวกกับมีประสบการมานานอย่างไรก็ตามการตัดสินใจโดยกลุ่มถือว่าเป็นยุทธศาสตร์
ในการตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยผู้น าต้องระมัดระวังและพัฒนาฝึกฝนกลุ่มให้คุ้นเคยกับการตัดสินใจ
ร่วมกันอยู่เสมอ 

กระบวนการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หน้า 122-124) กระบวนการตัดสินใจที่นิยมใช้โดยทั่วไป 

มีด้วยกัน 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) ระบุถึงโอกาสและวินิจฉัยปัญหา ขั้นแรกเริ่มจากการตระหนักถึงสถานการณ์

ของการตัดสินใจที่ปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือโอกาส โดยปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าพบช่องว่าง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับวามคาดหวัง ในขณะที่โอกาสเกิดขึ้นเมื่อผู้น าพบโอกาส
ที่จะบรรลุขั้นของเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(2) พัฒนาวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ เมื่อผู้น าระบุถึงสถานการณ์ของการตัดสินใจ
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้เลือกตัวเลือก ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่อง
สะท้อนให้เห็นว่า อะไรเป็นสิ่งส าคัญของผลลัพธ์ เช่น ก่อนที่ผู้น าตัดสินใจว่าจะจ้างผู้สมัครงานคนใด
เข้าท างานผู้บริหารต้องก าหนดคุณลักษณะส าคัญหรือผลลัพธ์ที่ส าคัญที่ต้องการเสียก่อน เช่น ถ้าผู้น า
ต้องการพนักงานใหม่ที่มีความสามารถทางด้านการขาย อาจใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจที่มุ่งไปที่ทักษะ
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การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอย่างไรก็ตามกระบวนการตัดสินใจไม่สามารถที่จะใช้เกณฑ์เพียง
อย่างเดียวเพ่ือการชี้แนะแนวทาง เนื่องจากองค์ปะกอบเพียงประการเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ถึง
ปรารถนาได้ เช่น การมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถ
น าไปสู่การสร้างยอดขายที่ดีได้ เพราะมีความต้องการในเรื่องของการจู งใจและความรู้ในเรื่อง
กระบวนการขายด้วย เมื่อใดก็ตามที่เกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะชั่งน้ าหนักกฎเกณฑ์ที่หลากหลายเหล่านั้น เช่น ผู้น าอาจตัดสินใจว่าการจะจ้างพนักงานใหม่ต้อง
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจูงใจ ความรู้
เกี่ยวกับสินค้าและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขาย อย่างไรก็ตามน้ าหนักของเกณฑ์ทั้ง 4 ประการนี้
อาจมีไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้น าต้องมีการให้น้ าหนักตามสัดส่วนที่ตนเองต้องการและคิดว่ามีความเหมาะสม 
เช่น การจูงใจ 30 เปอร์เซ็นต์ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 25 เปอร์เซ็นต์ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการขาย 25 เปอร์เซ็นต์ และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

(3) สร้างทางเลือก เมื่อวัตถุประสงค์และเกณฑ์ได้ถูกก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ การสร้างตัวเลือกท่ีน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงจะ
ถูกแก้ไขได้อย่างไร และจะคว้าโอกาสที่ได้รับไว้ได้อย่างไร ส่วนมากผู้น ามักพิจารณาตัวเลือกที่ตนเคย
เผชิญหรือใช้มาในอดีต ถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันคล้ายกับอดีต การแก้ปัญหาในอดีตอาจมีประสิทธิภาพ
มากพอ อย่างไรก็ตามถ้าปัญหาในปัจจุบันไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับปัญหาในอดีต หรือถ้าการแก้ปัญหา
ในอดีตไม่ประสบความส าเร็จ ผู้น าต้องสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาใหม่ อย่างไรก็ตามการสร้างตัวเลือก
ที่สร้างสรรค์อาจมีความจ าเป็นถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีต
และการใช้วิธีการแก้ปัญหาส าหรับสถานการในอดีตประสบความส าเร็จก็ตาม ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหา 
ที่เฉพาะเจาะจงจะมีประสิทธิภาพในอดีตที่อาจดูคล้ายกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ไม่มีสถานการณ์ใด
ที่เหมือนกันและความแตกต่างที่มีอาจลดความมีประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาในอดีตลง ส าหรับ
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาในอดคีตอาจประสบความส าเร็จ ในปัจจุบัน แต่ตัวเลือก
ในการแก้ปัญหาอาจท าให้เกิดความความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  

(4) การวิเคราะห์ตัวเลือก ขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ 
การวิเคราะห์ตัวเลือกที่ถูกสร้างขึ้น โดยผู้น าสามารถเริ่มต้นจากการก าหนดว่าตัวเลือกใดที่จะสร้าง
ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ในระดับต่ าที่สุดได้ ถ้าตัวเลือกใดที่ไม่สามารถบรรลุได้ แม้แต่การสร้างผลลัพธ์ที่ยอมรับ
ในระดับต่ าสุดได้ ก็ให้ตัดทิ้งไป ขั้นตอนต่อไปผู้น าจะต้องเปิดเผยความเป็นไปได้ของตัวเลือกท่ีเหลืออยู่ 
จากตัวอย่างการเลือกจ้างพนักงานใหม่ เช่น ผู้น าอาจค้นพบผู้สมัครงาน 3 คน ที่มีแนวโน้มที่จะท ายอดขาย
ขั้นต่ าสุดที่เป็นที่ยอมรับได้ แต่ผู้สมัครคนที่ 1 ต้องการเงินเดือนที่สูงเกินกว่างบประมาณที่ทางบริษัท
ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้สมัครคนนี้ไม่ใช่ตัวเลือกท่ีเป็นไปได้ของบริษัท เมื่อตัวเลือกท่ีเป็นไปไม่ได้ถูกตัดทิ้งไป
ขั้นตอนต่อไปก็คือ การก าหนดว่าจากตัวเลือกที่เหลืออยู่ทั้งหมาด ตัวเลือกใดที่จะสร้างความพึงพอใจ
ให้ได้มากที่สุด โดทั่วไปเกณฑ์และการชั่งน้ าหนักที่ใช้ในขึ้นที่ 2 จะถูกน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นนี้ด้วย 

(5) การเลือกตัวเลือก การเลือกตัวเลือกด าเนินไปตามการวิเคราะห์ที่ได้จากขึ้น
ตอนที่ 4 อย่างไรก็ตามผู้น ามักเลือกตัวเลือกที่สร้างผลลัพธ์ที่พึงปรารถนามากที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า 
Subjectively Expected Utility (SEU) model ซึ่งองค์ประกอบหลักของรูปแบบนี้คือ ผลลัพธ์
ที่คาดหวังถูกสร้างโดยตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง และความเป็นไปได้ที่ตัวเลือกจะสามารถถูกน าไปใช้  
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ในตัวอย่างเรื่องการจ้างงาน ถ้าหนึ่งในสอบของผู้สมัครได้ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สมัครที่จะสร้างยอดขาย
ที่ดีได้ เพราะเข้าได้รับคะแนนที่สูงในเกณฑ์ที่เชื่อว่าจะนะปนสู่ความส าเร็จในการขาย อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบ SEU แนะน าว่า ก่อนที่นะมีการเลือกผู้สมัครคนนั้น ผู้น าต้องมีการปะเมินความเป็นไปได้ว่า 
ถ้าผู้สมัครคนนั้นได้งาน เขาจะมาท างานให้กับผู้น าหรือไม่ เพราะถึงแม้ผู้สมัครคนนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดี 
แต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจเข้ามาท างานให้กับผู้น าและองค์กร หมายความว่าผู้สมัครคนนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี
ที่แท้จริง 

(6) การน าการตัดสินใจไปปฏิบัติ องค์ประกอบของการน าการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
มีด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ 

ก. ผู้น าต้องมีการประเมินแหล่งและเหตุผลส าหรับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
ข. ผู้น าต้องก าหนดตารางจัดล าดับความส าคัญและผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ถูก

ออกแบบเพ่ือลดการต่อต้านการตัดสินใจและสร้างความแน่ใจว่าการตัดสินใจจะถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค. ประเมินทรัพยากรที่ต้องการในการน าการตัดสินใจไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. ผู้น าต้องตัดสินใจว่าตนเองสามารถที่จะมอบหมายขั้นตอนในการปฏิบัติไป

ให้กับบุคคลอ่ืนได้หรือไม่ และสามารถแน่ใจได้หรือไม่ว่า บุคคลเหล่านั้นเข้าใจและมีความรับผิดชอบ
เพียงพอต่อขั้นตอนและผลลัพธ์เหล่านั้น 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการประเมินผล โดยผู้น าต้องรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลลัพธ์
กับวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่วางไว้ตั้งแต่แรกเริ่มโดยผู้น าต้องเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น       
การประเมินผลจะถูกบิดเบือนได้ ประเด็นส าคัญของขันตอนนี้คือการตรวจสอบปัญหากับการตัดสินใจ
ที่มีแรกเริ่มและการน าไปใช้ว่าเป็นอย่างไร ท าให้สามารถมีการแก้ไขให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ได้ต่อไป โดยกลับไปสู่ขั้นที่ 1 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 จากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม  หมายถึง 
การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนที่ยึดหลักความยุติธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ  
โดยปฏิบัติดังนี้  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการความคู่กับจริยธรรม ก าหนดทางเลือก
โดยน าเอาจริยธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย วิเคราะห์ตัวเลือกอย่างรอบคอบ ตัดสินใจเลือกตัวเลือก
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และน าการตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่  และใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) การให้บริการที่ด ี
วิลเลี่ยม โจเซฟ (William Joseph, 1983, p. 11) ได้ศึกษาถึงความคาดหวังที่

ผู้รับบริการมีต่อผู้ให้บริการ และสรุปได้เป็น 5 คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ผู้ให้บริการควรจะมี ได้แก่ 
(1) การมีทัศนคติที่ดี  
(2) มีการตอบสนองและให้ค าตอบที่ถูกต้อง 
(3) มีความรู้ความสามารถซึ่งจ าเป็นต่องาน 
(4) ความมีทักษะและฝึกฝนจนช านาญ 
(5) ความตรงต่อเวลา 
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บราวน์ (Brown, 1989, p. 89) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้ให้บริการไว้ 3 ด้าน ได้แก ่
(1) มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นลักษณะของผู้ให้บริการที่มีความตั้งใจแน่วแน่    

มีเป้าหมายและมีบุคลิกท่าทางท่ีเต็มไปด้วยความมั่นคงไม่ย่อท้อ เปิดเผยและกล้าแสดงออก 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น โดยเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการมี

ปฏิสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการบริการและสามารถใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ 
(3) มีความเห็นใจผู้อ่ืน กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องมีลักษณะของความเป็นมิตร 

อัธยาศัยร่าเริง และพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ครี (Cree, 2006; อ้างถงึใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557, หน้า 99) ให้ทัศนะว่า จุดเริ่มต้น

ของทุกๆ ภาวะผู้น าคือการเรียนรู้วิธีการน าตัวเอง การน าตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการคนอื่น 
เพราะการให้บริการคนอ่ืนที่ดีจะน าไปสู่การเป็นผู้น าที่ดี โดยเข้าให้ข้อเสนอแนะในการน าตัวเอง 
มี 7 วิธีการดังนี้ 

(1) แสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมตนเองได้ เช่น ความโกรธ ความไม่พอใจ 
ความก้าวร้าว 

(2) ใช้ชีวิตอย่างฉลาด เรียนรู้ที่จะสร้างทางเลือกท่ีดีๆ น าความรู้มาใช้เพ่ือชีวิต 
(3) สร้างชื่อเสียงที่ดีให้ตนเอง ถึงคติว่าชื่อเสียงดี มีคนยอมรับ มีคนให้ความไว้วางใจ 

มีค่ากว่าเงินทอง 
(4) มีอัธยาศัยใจคอที่ดี ต้อนรับคนอ่ืน การเชิญร่วมงานหรือกิจกรรมและอ่ืนๆ     

ที่หลากหลายวิธีการ 
(5) แบ่งปันความรู้ ถือคติยิ่งให้ก็จะมีโอกาสได้รับที่มากข้ึน  
(6) อ่อนโยน และปฏิบัติตนอย่างดีงาม 
(7) รับสงบสันติ ไม่สร้างความร าคาญ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่สร้างความวิตกกังวล 
จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การให้บริการที่ดี หมายถึง การอ านวยความสะดวก

ของผู้บริหารที่มีต่อผู้มารับบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลาในการให้บริการ
และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ  
กาญจน์ เรืองมนตรี (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ององค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษาสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม พบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จะน าไปสู่ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ครอบคลุม 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัวผู้บริหาร เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2) ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ เช่น ส่งเสริมและ
พัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารโดยยึดกระบวนการบริหารครบวงจร
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(PDCA) ใช้หลักประชาธิปไตยในการท างาน (3) ด้านปัจจัยสนับสนุน เช่น ความสามัคคีของครูและ
บุคลากร ความรู้ความสามารถของครูครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน 
การสนับสนุนช่วยเหลือของผู้ปกครองและชุมชน นโยบายหน่วยเหนือ องค์ประกอบภาวะผู้น าดังกล่าว
น าไปสู่ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ด้านความพึงพอใจของครู ด้านคุณภาพนักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน              
2) องค์ประกอบภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพส่วนตัวผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติ และด้านปัจจัย
สนับสนุน มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม และรายด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) พฤติกรรมการปฏิบัติ ปัจจัยสนับสนุน และบุคลิกภาพส่วนตัว
ผู้บริหาร สามารถร่วมกัน พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ร้อยละ 72.50  

พิทักษ์ รันรัติยา (2548, หน้า 85) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนกับการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 และ 2 พบว่า ผู้บริหารตัดสินใจโดยค านึงถึงผล
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จะตามมา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก 

ปรีชา ทัศน์ละไม (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  1-3 พบว่า 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 โดยภาพรวมและรายด้าน
มีระดับประสิทธิผล อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยประสิทธิผลของโรงเรียนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน รองลงมาคือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติ
ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามล าดับ 

ธีระพงษ์ วีระชานนท์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม พบว่า ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่มาก 

อัจฉรา ถารบุตร (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร กับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนตามการรับรู้
ของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กับทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์
ในระดับสูงมาก 

กมลทิพย์ ทองก าแหง และปองสิน วิเศษศิริ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี 3 ด้าน คือ (1) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ประกอบด้วย 21 ตัวชี้วัด 
(2) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด และ (3) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ต่อวิชาชีพ ประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัด 2) จากองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังกล่าวสภาพปัจจุบัน
อยู่ในระดับมาก ขณะที่สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ มากเป็นดันดับที่ 1 โดยมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 
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14.54 3) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มี 3 กลยุทธ์ คือ 
(1) กลยุทธ์การน าตนเอง (2) กลยุทธ์การน าผู้อ่ืน และ (3) กลยุทธ์การน าองค์กร 

เดชา สกลกิตติ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการบริหารโรงเรียนที่จัด
การศึกษาภาคบังคับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนมี
ความเห็นอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมุ่งมั่น
และอุทิศตนในการท างานของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก และความสามารถด้ านการ
บริหารของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่น
และอุทิศตนในการท างาน ด้านผู้บริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ และด้านผู้บริหาร
มีความเป็นประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

ไพบูลย์ สุทธิประภา (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อจริยธรรมของ
ผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผู้บริหารเทศบาลที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อหน่วยงานมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารต้องยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ท า มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักการให้และการให้อภัยแก่ผู้ร่วมงาน มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ร่วมงานไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงาน มีความยุติธรรม ปฏิบัติ
ต่อผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคกันตามล าดับ และเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลล้วนสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นกับองค์กรน้อยที่สุด 2) ด้านจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร จากการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องการผู้บริหารเทศบาลที่มีความเสียสละงานส่วนตนเพ่ือส่วนรวม รองลงมาคือผู้บริหารได้
ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่หูเบา 
มีเหตุผล ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว สร้างความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นกับองค์กร
ตามล าดับและมีความยุติธรรมปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาคน้อยที่สุด 3) ด้านจริยธรรม
ต่อเพ่ือนร่วมงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผู้บริหารเทศบาลที่ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความเมตตา กรุณาแก่ผู้ร่วมงาน มีความยุติธรรมปฏิบัติ
ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคกัน ให้ความรัก ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ร่วมงาน รู้จักให้และการให้อภัยแก่ผู้ร่วมงาน ให้ความรักและความเข้าใจ
แก่ผู้ร่วมงานตามล าดับ และผู้บริหารเทศบาลสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับองค์กรน้อยที่สุด 4) ด้านจริยธรรม
ต่อสังคมและประเทศชาติ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผู้บริหารเทศบาลที่สร้างเสริม
พัฒนาความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมมากที่สุด รองลงมาคือมีความเสียสละเวลา
ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเสมอภาค 
มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว รับผิดชอบในงานที่ท า สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับองค์กรตามล าดับ 
และเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลท างานเสร็จตรงเวลาน้อยที่สุด 

สุพัฒน์ เพ็ชรตา (2553, หน้า 84) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ได้ข้อค้นพบ
โดยสรุป ดังนี้ 1) ผลการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
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พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์และด้านความยุติธรรม
ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ปฏิบัติงาน พบว่า
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ยกเว้นด้านความยุติธรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกด้าน 

หรรษลักษณ์ รัตนปราโมทย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการ 
บริหารงานแบบมุ่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวม
ทั้ง 9 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นกัน 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการบริหารงานแบบมุ่งคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
จ าแนกตาม เพศ อายุ คุณวุฒิ และประสบการณ์สอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
แบบมุ่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

ณัฐฐา ตันสังวรณ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของครูใน
สถานศึกษาสังกัดเทศเมืองนครงพนม พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของครูใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการการพัฒนาบุคลากร และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการธ ารงรักษา 

สุทธาสินี แม้นญาติ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปรสังเกต พบว่า 
มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพันต่อองค์การ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ที่มีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยล าดับค่าเฉลี่ยพบว่า ตัวแปร
สังเกตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ ความผูกพันต่อองค์การและความรับผิดชอบ
ตามล าดับ ส่วนตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิสัยทัศน์  

สุเทพ ปาลสาร (2555, หน้า 220-223) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก ค่าน้ าหนัก 5 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย และ 69 
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ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความไว้วางใจ พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความใส่ใจในกิจกรรมของ
สถานศึกษา รองลงมาคือเต็มใจปฏิบัติงานทุกอย่างเพ่ือสถานศึกษาโดยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของตน 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ าสุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับมาก คือ หลีกเลี่ยงการให้ค ามั่น
สัญญาที่ไม่ชัดเจน องค์ประกอบที่ 2 คือ ความรับผิดชอบ คือ ไม่เป็นผู้มีความอาฆาตมาดร้าย รองลงมา 
คือ ความเป็นแบบอย่างในเรื่องที่รับผิดชอบ ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ าสุดแต่ก็ถือว่าอยู่
ในระดับมาก คือ ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ระมัดระวังและมีความพร้อมในการท างาน องค์ประกอบที่ 3 คือ 
ความเคารพ พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยปราศจากความ
ล าเอียง รองลงมา คือ รักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเอง สวนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ต่ าสุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับมาก คือ มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน องค์ประกอบที่ 4 คือ ความเป็นพลเมืองดี 
พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมา คือ
รู้จักหน้าที่และใช้สิทธิตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ต่ าสุด แต่ก็ถือว่าอยู่ ในระดับมาก คือ เป็นผู้ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้รอบรู้หรือผู้ เชี่ยวชาญ 
องค์ประกอบที่ 5 คือ ความยุติธรรม พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัดสินใจด้วยวามยุติธรรม สวน
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่ าสุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับมากมี 2 ตัวบ่งชี้ คือ จะไม่รอคอย
ให้ความจริงเกิดขึ้นแต่จะแสวงหาข้อมูลค้นหาความจริง และ ตัวบ่งชี้แก้ไขข้อผิดพลาดของบุคคล 
องค์กร หรือสังคมให้ถูกต้องโดยทันทีทันใด 

พิชิต สุดโต (2555, หน้า 96) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การด าเนินงานธุรการของสถานศึกษา การวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการตามล าดับ 

เศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สายัณห์ เมยไธสง (2557, หน้า 102) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
รักษาระเบียบวินัย 

อาคม มากมีทรัพย์ (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ประชากร ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1)องค์ประกอบจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ 
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11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเมตตา กรุณา 2) ด้านกัลยาณมิตร 3) ด้านธรรมาภิบาล 4) ด้านความ
ยุติธรรม 5) ด้านความซื่อสัตย์ 6) ด้านการบังคับตนเอง 7) ด้านความมีเหตุผล 8) ด้านการเป็นผู้น า 
9) ด้านการปกครอง 10) ด้านความมีวินัย และ 11) ด้านความรับผิดชอบ 2) จริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ จ านวน 11 ด้านมีความเป็นไปได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ริชาร์ดสัน และคนอ่ืนๆ (Richardson, etal., 1992, pp. 4-12) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ

ครูเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงสุดของครูใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 4 มลรัฐ 
พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูใหญ่ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความซื่อสัตย์ 
การมองการณ์ไกล มีแรงบันดาลใจ เอ้ืออาทร เป็นบุคลที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง มีความ
เฉลียวฉลาดและไหวพริบดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและชัดเจน เป็นผู้สร้างบรรยากาศท่ีดีให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมและโครงการของโรงเรียน ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้กระบวน 
การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  มีความยุติธรรม ใจกว้าง ตรงไปตรงมา 
มีความคิดสร้างสรรค์ พ่ึงพาได้ กล้าหาญ เข้มแข็ง มีภาวะผู้น าสูงและเป็นผู้มีอิสระทางความคิด 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนควรมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อันได้แก่ 
มีความเป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการให้บริการที่ดี 
ซึ่งหากผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและสามารถน ามาใช้ในการบริหารงานบุคลากรให้เป็นที่ประจักษ์
จะสามารถน าพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคลากร
ภายในโรงเรียนและผู้ที่เก่ียวข้องในชุมชนและสังคมต่อไป 

 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด     

ในการศึกษา (conceptual framework) คือ 
2.5.1 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่กล่าวมาข้างต้น  

โดยผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6); นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551, หน้า 62); กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550, หน้า 5); โจเซฟ สัน (Josephson, Online, 2009); ประชุม โพธิกุล (ออนไลน์, 2550); นอร์ทเฮาส์ 
(Northouse, 2013; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2557, หน้า 345); ซิมอน (Simon, 2007; อ้างถึงใน 
เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 30); มัวเฮาท์ (Moorhouse, 2002, pp. 56-58); แกรี่ ยูค (Gary 
Yulk, 2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, ออนไลน์, 2556) โดยน ามาสังเคราะห์เป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 
3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ด ี

2.5.2 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2549, หน้า 298) 
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เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวถึง ความรู้และสมรรถนะการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา และ 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (survey research) 
โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุน

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,867 คน 
(ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ออนไลน์, 2559) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุนของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 357 คน ซึ่งมี
วิธีด าเนินการดังนี้ 

1) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่  
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากจ านวนบุคลากรในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 357 คน 

2) เทียบบัญญัติไตรยางศ์จากจ านวนรวมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุน 
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในแต่ละเขต 

3) จับฉลากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ ในแต่ละเขต 
4) ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละเขตที่จับฉลากจนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 

จ านวน 357 คน ดังตาราง 5 
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ตาราง 5  จ าแนกกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้บริหารครูและบุคลากรสายสนับสนุน โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
เขต จ านวนโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

1001 30 1,756 129 
1002 24 1,407 103 
1003 26 1,704 125 
รวม 80 4,867 357 

ที่มา: (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ออนไลน์, 2559) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทีส่่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

แบบสอบถามเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร” มีลักษณะข้อค าถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ เพศ ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง มี 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ดี   
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และ
บุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) มี 5 ระดับ มีจ านวน 27 ค าถาม โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
4 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
5 ด้าน คือ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของบุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545, หน้า 96) มี 5 ระดับ 
จ านวน 27 ค าถาม โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสารต ารา แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
3) ก าหนดลักษณะของข้อค าถามตามขอบเขตเนื้อหาตามก าหนดวัตถุประสงค์และ

กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
4) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
5) น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าในการปรับปรุง 
3.2.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และการใช้ภาษา (wording) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด ( Index of Item objective congruence: 
IOC) โดยให้ลงความเห็นและให้ค่าคะแนนดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549, หน้า 117) 

+ 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
 - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด  

อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย 

(2) อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย           
         อาจารย์ประจ าสาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
         ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย 
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(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์  วงษ์ประสิทธิ  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

(4) อาจารย์เนติมา  พัฒนกุล           
    ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
         ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

(5) นายมนตรี  มาลีพันธุ์           
    ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

2) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้  
(Try out)  กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

(1) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach, 1970, p. 161) 
ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .95 

(2) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

การส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ด าเนินการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาวิจัย 

3.3.2 บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ออกหนังสือ      
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยถึงผู้อ านวยโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มตัวอย่าง) 
ด้วยตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนกลับคืนผู้วิจัย รวมจ านวน 357 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าผลข้อมูล
มาวิเคราะห ์
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปได้ด าเนินการดังนี้ 

3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค านวณหา  
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ  
3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ดี โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของเบสท์ 
และคาห์น (Best & Kahn, 1993, p. 246) ดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา และ 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์
การประเมินตามแนวคิดของเบสท์ และคาห์น (Best & Kahn, 1993, p. 246) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ มาก 

2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ ปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ น้อย 

1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

3.4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหาร 
งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยภาพรวม
และรายด้าน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปร ทั้งสอง       

มีความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกันแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม
กันหรือผกผันกัน ส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 - 1.00 หมายความว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
กับ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์ ระดับมากท่ีสุด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 - 0.79 หมายความว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
กับ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์ ระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 - 0.59 หมายความว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
กับ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 - 0.39 หมายความว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
กับ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
มีความสัมพันธ์ ระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 - 0.19 หมายความว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
กับ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร      
มีความสัมพันธ์ ระดับน้อยมาก 

3.4.5 วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (stepwise) เพ่ือดูว่าตัวแปร
พยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ แล้วจึงน าตัวแปรที่มี
นัยส าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ 
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3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ

ค านวณหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยใช้ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.)  

3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 

3.5.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานดังนี้ 
1) การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กับ ประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยภาพรวมและ 
รายด้านแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110) 

2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise) เพ่ือหาความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ค านวณหาสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
4.2 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ค่าสถิติ ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์
ทางสถิติท่ีใช้แทนตัวแปรดังกล่าวในการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

X̅      แทน  ค่าเฉลี่ย (means) 
S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
n      แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t       แทน  ค่าการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
S.E.b แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์ 
R      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2     แทน  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
𝑏      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
B      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับค่าเป็นตัวแปรมาตรฐาน 
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p      แทน  ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
a      แทน  ค่าคงที่ 
F      แทน  ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจงแจงแบบ F (F-distribution) 
**     แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
X1     แทน  ความเป็นแบบอย่างที่ดี 
X2     แทน  ความน่าเชื่อถือ 
X3     แทน  การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 
X4     แทน  การให้บริการที่ดี 
X      แทน  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
Y1     แทน  สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 
Y2     แทน  จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
Y3     แทน  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี     

 ประสิทธิภาพ 
Y4     แทน  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
Y5     แทน  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
Y      แทน  ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 
r        แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
y'      แทน  สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
Z'y    แทน  สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
 
ตาราง 6  แสดงสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตามเพศ ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย       123  34.45 
หญิง       234  65.55 

รวม 357 100.00 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ   

ผู้บริหาร  46 12.89 
ครทูี่ปฏิบัติการสอน  276 77.31 
บุคลากรสายสนับสนุน 35  9.80 

รวม 357             100.00 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี  23   6.44 
ปริญญาตรี 210  58.82 
ปริญญาโท 118  33.05 
ปริญญาเอก    6    1.69 

รวม 357 100.00 
4. ประสบการณ์ในการท างาน   

ต่ ากว่า 6 ปี  85 23.81 
  6 - 10 ปี  82 22.97 
11 - 15 ปี  56 15.69 
16 ปีขึ้นไป 134 37.53 

รวม 357 100.00 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.55 และเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45  

ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นครูที่ปฏิบัติการสอน จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.31 รองลงมาคือ ผู้บริหาร จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 และบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80  

ระดับการศึกษามากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 ปริญญาโท 
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44 และ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69   

ประสบการณ์ในการท างานมากท่ีสุดคือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.53 
ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 6 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ประสบการณ์ในการ
ท างาน 6-10 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 และประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69   
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ความเป็นแบบอย่างที่ดี 4.29 .65 มาก 2 
2. ความน่าเชื่อถือ 4.19 .71 มาก 3 
3. การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 4.17 .69 มาก 4 
4. การให้บริการที่ดี 4.34 .67 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.25 .64 มาก  
 

จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.25) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ การให้บริการที่ดี ( X̅ = 4.34) ความเป็นแบบอย่างที่ดี ( X̅ = 4.29) ความน่าเชื่อถือ   
( X̅ = 4.19) และ การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ( X̅ = 4.17) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 

ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี X̅  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ัน 

รับผิดชอบในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง  
4.33 .68 มาก 3 

2. ผู้บริหารมีความประหยัด เรียบง่าย     
ไม่ฟุ่มเฟือย 

4.22 .83 มาก 7 

3. ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ
วิชาชีพ 

4.34 .79 มาก 2 

4. ผู้บริหารมีวินัย ยึดมั่นในแบบแผน ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียนและสังคม 

4.32 .79 มาก 5 

5. ผู้บริหารมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะและ
วัฒนธรรมไทย 

4.32 .77 มาก 4 

6. ผู้บริหารรักความสะอาด มีร่างกายที่สดชื่น
แจ่มใส เป็นที่สบายตาแก่ผู้พบเห็น 

4.38 .72 มาก 1 

7. ผู้บริหารบริหารงานด้วยความสามัคคี 
รวมพลัง  

4.16 .84 มาก 8 

8. ผู้บริหารมีน้ าใจยอมเสียสละความสุขส่วน
ตนเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 

4.25 .79 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.29 .65 มาก  
 

จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.29) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารรักความสะอาด มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตา
แก่ผู้พบเห็น ( X̅ = 4.38) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และวิชาชีพ ( X̅ = 4.34) 
และผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น รับผิดชอบในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง ( X̅ = 4.33) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริหารงานด้วยความสามัคคี รวมพลัง ( X̅ = 4.16) 

 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

94 
 

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ 
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 

ด้านความน่าเชื่อถือ X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีน้ าเสียงน่าฟัง พูดจาดี ไม่เสียดสี 

ดุด่า โวยวาย 
4.13 .84 มาก 6 

2. ผู้บริหารพูดคุย สนทนา สั่งการหรือมอบหมาย
งานด้วยภาษาเข้าใจง่าย 

4.22 .87 มาก 3 

3. ผู้บริหารมีความม่ันคงทางอารมณ์ ไม่แสดง
อารมณ์ โกรธ เกลียด เสียใจ ผิดหวังหรือ
กดดันผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผล  
ที่เหมาะสม 

4.04 .86 มาก 7 

4. ผู้บริหารมีกิริยามารยาทดี เป็นบุคคลที่
สังคมโดยทั่วไปยอมรับ 

4.26 .83 มาก 2 

5. ผู้บริหารแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.42 .73 มาก 1 
6. ผู้บริหารรับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  

ความเข้าใจ 
4.14 .87 มาก 4 

7. ผู้บริหารพูดถึงผู้อ่ืนในแง่ดี ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ไม่นินทาหรือใส่ร้ายบุคคลอื่น 

4.14 .89 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.19 .71 มาก  
 

จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.19) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ( X̅ = 4.42) รองลงมา คือ ผู้บริหาร 
มีกิริยามารยาทดี เป็นบุคคลที่สังคมโดยทั่วไปยอมรับ ( X̅ = 4.26) และ ผู้บริหารพูดคุย สนทนา 
สั่งการหรือมอบหมายงานด้วยภาษาเข้าใจง่าย ( X̅ = 4.22) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร 
มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่แสดงอารมณ์ โกรธ เกลียด เสียใจ ผิดหวังหรือกดดันผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ( X̅ = 4.04) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านการตัดสินใจ     
อย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 
ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้บริหารตัดสินใจโดยยึดหลัก       
ความยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ 

4.10 .87 มาก 7 

2. ผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ตัดสินใจแต่ละครั้งโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่
ต้องการควบคู่กับจริยธรรม 

4.13 .81 มาก 6 

3. ผู้บริหารได้ก าหนดทางเลือกของการ
ตัดสินใจโดยน าเอาจริยธรรมเข้ามาร่วม
พิจารณาด้วย 

4.17 .80 มาก 4 

4. ผู้บริหารกระท าการวิเคราะห์ตัวเลือกอย่าง
รอบคอบก่อนการตัดสินใจเพ่ือผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดโดยพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.15 .76 มาก 5 

5. ผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

4.18 .84 มาก 3 

6. ผู้บริหารน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ    
โดยค านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่ 

4.20 .77 มาก 2 

7. ผู้บริหารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.32 .77 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.17 .69 มาก  
 

จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน    
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.17) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ( X̅ = 4.32)  
รองลงมา คือ ผู้บริหารน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่ ( X̅ = 4.20) 
และ ผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ( X̅ = 4.18)   
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารตัดสินใจโดยยึดหลัก ความยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคต ิ( X̅ = 4.10) 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านการให้บริการที่ดี  
ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร ระดับความคิดเห็น 

ด้านการให้บริการที่ดี X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ 4.36 .72 มาก 1 
2. ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ  
4.34 .76 มาก 3 

3. ผู้บริหารมีความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ 

4.34 .79 มาก 4 

4. ผู้บริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ไขปัญหา
ของผู้มารับบริการ 

4.35 .72 มาก 2 

5. ผู้บริหารสามารถสร้างความพึงพอใจต่อ    
ผู้มารับบริการ 

4.31 .79 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.34 .67 มาก  
 

จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน    
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.34) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ ( X̅ = 4.36) รองลงมา คือ ผู้บริหาร 
มีไหวพริบที่ดีในการแก้ไขปัญหาของผู้มารับบริการ ( X̅ = 4.35) และ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  
ในการให้บริการ ( X̅ = 4.34) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้มารับบริการ ( X̅ = 4.31) 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 

4.08 .77 มาก 2 

2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่         
ที่รับผิดชอบ 

4.07 .74 มาก 3 

3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา     
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 .70 มาก 1 

4. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครู   
และบุคลากรในสถานศึกษา 

4.03 .76 มาก 4 

5. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน
ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

3.99 .82 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.07 .70 มาก  
 

จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.07) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
( X̅ = 4.17) รองลงมาคือ สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน (X̅ =  4.08) จัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ( X̅ = 4.07) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากร  
ในสถานศึกษา ( X̅ = 4.03) และ ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากร      
ในสถานศึกษา ( X̅ = 3.99) 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร  ด้านสรรหา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ด้านสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการบุคลากร
ของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก่อนการรับสมัคร 

4.10 .87 มาก 3 

2. โรงเรียนมีการก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานที่จะรับ
สมัครไว้ชัดเจน 

4.12 .85 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังบุคลากร
ที่ต้องการรับเข้ามาท างานอย่างชัดเจน 

4.10 89 มาก 4 

4. โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครงานทั้ง
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
หรืออย่างใดอย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

3.99 .97 มาก 5 

5. โรงเรียนมีการก าหนดวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน
ที่รับสมัคร เช่น การทดสอบการสอน การ
สอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน เป็นต้น 

4.10 .86 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 .77 มาก  
 

จากตาราง 13 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก     
( X̅ = 4.08) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานที่จะรับสมัครไว้ชัดเจน ( X̅ = 4.12) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการก าหนด
วิธีการคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับสมัคร เช่น การทดสอบการสอน    
การสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน เป็นต้น ( X̅ = 4.10) และโรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ
บุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการรับสมัคร ( X̅ = 4.10) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหรือ
อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น ( X̅ = 3.99) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ด้านจัด
บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ด้านจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาท าหน้าที่ 

4.09 .87 มาก 2 

2. โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.16 .79 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการติดตามประเมินความสนใจ
ใฝ่รู้ของบุคลากรภายหลังการรับเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 120 วัน 

4.04 .85 มาก 3 

4. โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบตาม
จ านวนที่ต้องการ 

4.02 .84 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.07 .74 มาก  
 

จากตาราง 14 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก          
( X̅ = 4.07) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ( X̅ = 4.16) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามาท าหน้าที่ ( X̅ = 4.09) และ โรงเรียนมีการติดตามประเมิน
ความสนใจใฝ่รู้ของบุคลากรภายหลังการรับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 120 วัน ( X̅ = 4.04) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ ( X̅ = 4.02) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ด้านพัฒนา
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ด้านพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา     
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

4.11 .85 มาก 4 

2. โรงเรียนมีการวางแผนและก าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร 

4.06 .82 มาก 5 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมภายใน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการ
ฝึกอบรม ประชุมทางวชิาการ สมัมนา เปน็ต้น 

4.25 .80 มาก 1 

4. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตนเองภายนอกองค์กร เช่น  
การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาต่อ จัดให้ไป
ศึกษาดูงาน การส่งไปประชุมทางวิชาการ 
และการสัมมนา เป็นต้น 

4.24 .79 มาก 2 

5. โรงเรียนได้ท าการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

4.20 .78 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.17 .70 มาก  
 

จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.17) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ สัมมนา 
เป็นต้น ( X̅ = 4.25) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองภายนอก
องค์กร เช่น การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาต่อ จัดให้ไปศึกษาดูงาน การส่งไปประชุมทางวิชาการ และ
การสัมมนา เป็นต้น ( X̅ = 4.24) และโรงเรียนได้ท าการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ ( X̅ = 4.20) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนและก าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ( X̅ = 4.06)   
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ตาราง 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ด้านเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ด้านเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากรให้เกิด
ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธภิาพ 

4.06 .82 มาก 3 

2. โรงเรียนมีการจัดสรรรายได้และสวัสดิการ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับความต้องการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

3.90 .95 มาก 8 

3. โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยให้
บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.98 .90 มาก 7 

4. โรงเรียนมีระบบการส่งเสริมให้บุคลากร    
มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความเหมาะสม 

4.05 .85 มาก 4 

5. โรงเรียนมีระบบการจัดครูพ่ีเลี้ยงคอยให้
ค าแนะน าส าหรับบุคลากรที่เข้ามาใหม่ 

4.02 .94 มาก 6 

6. โรงเรียนมีระบบการปฐมนิเทศแก่บุคลากร
ที่เข้ามาใหม่ 

4.05 .96 มาก 5 

7. โรงเรียนมีการกล่าวชมเชยให้ก าลังใจและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกครั้งที่บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่บรรลุผลส าเร็จ 

4.14 .86 มาก 1 

8. โรงเรียนมีการให้ก าลังใจกันเมื่อบุคลากร
ประสบปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

4.07 .89 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.03 .76 มาก  
 

จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา    
อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.03) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการกล่าวชมเชย      
ให้ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติทุกครั้งที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ ( X̅ = 4.14) รองลงมา
คือ โรงเรียนมีการให้ก าลังใจกันเมื่อบุคลากรประสบปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ( X̅ = 4.07) และ
โรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากรให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ( X̅ = 4.06) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดสรรรายได้และสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา ( X̅ = 3.90)   
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ด้านให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ด้านให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ
แก่บุคลากร เช่น จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล 

4.02 .90 มาก 2 

2. โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่สอดคล้องกับบุคลากร 

3.92 .96 มาก 5 

3. โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้น
ข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูล
ออนไลน์ ห้องสมุด เป็นต้น 

4.03 .90 มาก 1 

4. โรงเรียนมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยรับฟังปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการท างาน เช่น หัวหน้างาน 
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน 

4.00 .95 มาก 4 

5. โรงเรียนมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไข
ปัญหา เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากโรงเรียน 

4.01 .90 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.99 .82 มาก  
 
จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากร ในสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.99) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษา
ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูลออนไลน์ 
ห้องสมุด เป็นต้น ( X̅ = 4.03) รองลงมา คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่บุคลากร 
เช่น จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล ( X̅ = 4.02) และโรงเรียนมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน ( X̅ = 4.01)  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการที่สอดคล้อง
กับบุคลากร ( X̅ = 3.92)   
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1.00    .604** 
X2 .712** 1.00   .563** 
X3 .682** .705** 1.00  .655** 
X4 .679** .663** .665** 1.00 .570** 

         X  784** 888** 880** 867** .648** 
** p < .01 

 
จากตาราง 18 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับมาก (rxy = .648) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม กับ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากร (rx3y = .655) และด้านความเป็นแบบอย่างที่ดีกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากร (rx1y = .604) ส่วนด้านการให้บริการที่ดีกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร (rx4y = .570) 
และด้านความน่าเชื่อถือกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร (rx2y = .563) มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับปานกลาง   
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ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

Source of Variation SS df    MS  F sig 
Regression 120.381 2 60.190 384.073 .000** 

Residual 55.477 354 .157   
Total 175.858 356    

** p < .01 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไป 

 
ตาราง 20  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ์ภาวะผู้น า

เชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปร b S.E.b 𝛽 t sig 

การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม (X3) .593 .056 .590 10.675 .000** 
ความเป็นแบบอย่างท่ีดี (X1) .285 .059 .266  4.818 .000** 
ค่าคงที่ (a) Constant .365 .140   2.606 .010 . 
R = .827  ,R2 = .683   , S.E.b = .395  , F = 23.21  

** p < .01 

 
จากตาราง 20 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ( X3 ) 
ความเป็นแบบอย่างที่ดี ( X1 ) โดยมีค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์ ( R2 ) เท่ากับ .683 หมายถึง ภาวะผู้น า 
เชิงจริยธรรมด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ( X3 ) และความเป็นแบบอย่างที่ดี ( X1 ) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมได้ร้อยละ 68.30 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
y'  = a + bx1 + bx2 + bx3 + bx4 
y' = .365 + 593X3 + 285X1 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z'y = 590X3 + 266X1 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

106 
 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสรุปตามล าดับดังนี้ 
วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหาร 
งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

4) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานการวิจัย 
1) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,867 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) รวมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 357 คน และเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ของแต่ละเขต สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามเรื่องภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

การส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้ งนี้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ด าเนินการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาวิจัย 

2) บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยถึงผู้อ านวยโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มตัวอย่าง) 
ด้วยตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถาม
ผ่านช่องทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนกลับคืนผู้วิจัย รวมจ านวน 357 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าผล
ข้อมูลมาวิเคราะห ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่

และค านวณเป็นค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3) วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหาร 

งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

5) วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (stepwise) เพ่ือดูว่าตัวแปร
พยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ แล้วจึงน าตัวแปร  
ที่มีนัยส าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด คือ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.55 และเป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45 ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญ่
เป็นครูที่ปฏิบัติการสอน จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 77.31 รองลงมาคือ ผู้บริหาร จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.89 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ระดับการศึกษา
มากที่สุดคือปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 ปริญญาโท จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.05 ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.69  มีประสบการณ์ในการท างานมากที่สุดคือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.53 ประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า 6 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ประสบการณ์
ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 และประสบการณ์ ในการท างาน 
11-15 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69 

5.1.2 ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
คือ การให้บริการที่ด ีความเป็นแบบอย่างท่ีดี ความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
1) ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารรักความสะอาด มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตาแก่ผู้พบเห็น 
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และวิชาชีพ และผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น 
รับผิดชอบในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริหารงานด้วยความสามัคคี 
รวมพลัง  

2) ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ ผู้บริหารแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีกิริยามารยาทดี เป็นบุคคล
ที่สังคมโดยทั่วไปยอมรับ และผู้บริหารพูดคุย สนทนา สั่งการ หรือมอบหมายงานด้วยภาษาเข้าใจง่าย  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่แสดงอารมณ์ โกรธ เกลียด เสียใจ 
ผิดหวังหรือกดดันผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม  

3) ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารน าผล
การตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่ และผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือก 
ที่ดีที่สุดโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารตัดสินใจ
โดยยึดหลัก ความยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ  

4) ด้านการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาของผู้มารับบริการ และ ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ  
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5.1.3 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
คือ พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ 
สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน และจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
การท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
1) ด้านสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานที่จะรับสมัครไว้ชัดเจน รองลงมา คือ โรงเรียนมีการก าหนดวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับสมัคร เช่น การทดสอบการสอน การสอบสัมภาษณ์ 
การสอบข้อเขียน เป็นต้น และโรงเรียนมีการส ารวจความต้องการบุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก่อนการรับสมัคร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครงาน
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

2) ด้านจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
เข้ามาท าหน้าที่ และโรงเรียนมีการติดตามประเมินความสนใจใฝ่รู้ของบุคลากรภายหลังการรับเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 120 วันส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ  

3) ด้านพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ 
สัมมนา เป็นต้น รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองภายนอก
องค์กร เช่น การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาต่อ จัดให้ไปศึกษาดูงาน การส่งไปประชุมทางวิชาการ และ
การสัมมนา เป็นต้นและโรงเรียนได้ท าการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
บุคลากร  

4) ด้านเสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการกล่าวชมเชยให้ก าลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติทุกครั้งที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ รองลงมา คือ โรงเรียนมีการให้
ก าลังใจกันเมื่อบุคลากรประสบปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และโรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากร
ให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
จัดสรรรายได้และสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร  
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5) ด้านให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีระบบการให้
ค าปรึกษาปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูล
ออนไลน์ ห้องสมุด เป็นต้น รองลงมา คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่บุคลากร 
เช่น จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และโรงเรียนมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการที่สอดคล้องกับบุคลากร  

5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมาก (rxy = .648) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

5.1.5 ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร 
งานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ ความเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.30 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้
คือ Z'y = 590X3 + 266X1 ส่วนด้านความน่าเชื่อถือ และ การให้บริการที่ดี ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายดังนี้ 

5.2.1 จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เดชา สกลกิตติ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการบริหารโรงเรียนที่จัด
การศึกษาภาคบังคับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า ความคิดเห็นด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างานของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพบูลย์ สุทธิประภา (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อจริยธรรม
ของผู้บริหารเทศบาลในเทศบาลต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือศึกษาจริยธรรม
ของผู้บริหารเทศบาลตามความเป็นจริงและจริยธรรมของผู้บริหารเทศบาลตามความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพอก อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  ผู้บริหารมีจริยธรรม
ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพการบริหาร ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อสังคมและประเทศชาติตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพัฒน์ เพ็ชรตา (2553, หน้า 84) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า พฤติกรรม
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ทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธาสินี 
แม้นญาติ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับ
มากในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความ
มุ่งมั่นในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนและมั่นคงตาม
เป้าหมายขององค์กรด้วยเหตุผลและหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการน าจริยธรรมมาใช้ในการ
บริหารจัดการจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จนเป็นที่ประจักษ์  สอดคล้องกับเบิร์ทนานูส (Bert Nanus, 
1992, p. 21) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ผลิตเยาวชนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกสู่สังคมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2554, หน้า 28) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น 
ผู้บริหารต้องแสดงออกให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
ในชุมชนและสังคม จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จึงส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 

5.2.2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาผู้บริหารมีความตระหนักในการให้บริการที่ดีที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบกับลักษณะการบริหารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครนั้น มีความอิสระในบริหารงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบการภาครัฐ 
จึงมีความคล่องตัวในการตอบสนองและให้บริการที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
อยู่ในอันดับที่ 1  

5.2.3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่อยู่
ในอันดับที่ 4 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2555, หน้า 220-223) ได้ศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ เรืองมนตรี 
(2549, หน้า 219) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม พบว่า 
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บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารด้านกล้าตัดสินใจและมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ รันรัติยา (2548, หน้า 85) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 และ 2 
พบว่า ผู้บริหารตัดสินใจโดยค านึงถึงผลด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จะตามมา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความส าคัญต่อผู้บริหาร กล่าวคือกระบวนการ
บริหารของผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการตัดสินใจและการตัดสินใจทุกครั้ง ควรยึดหลักความยุติธรรม 
โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับ 
เชพพาร์ด ลิวิกกี และมินตัน (Sheppard, Lewicki & Minton, 1992 , pp. 10-11) กล่าวว่า 
หลักความถูกต้องในการตัดสินใจจะต้องประกอบด้วย ความคงที่ ความแม่นย า ความชัดเจน วิธีที่ปฏิบัติ
ที่โปร่งใส ส่วนด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างจนเป็นที่รับรู้และยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับโทมัส เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 
1992; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หน้า 31) กล่าวว่าเมื่อมีผู้ฝ่าฝืนต่อพันธะสัญญาดังกล่าว
ผู้น าต้องกล้าตัดสินใจใช้มาตรการเฉียบขาดต่อผู้นั้น ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องเริ่มจากตัวผู้น าที่มีจริยธรรม 
ผู้น าที่มีประสิทธิผลต้องไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ด้านจริยธรรมท่านั้น ไม่เพียงแต่สอนคนอ่ืนด้วยค าพูด
แต่ส าคัญสุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไป จากเหตุผลดังกล่าว
จึงส่งผลให้ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและอยู่ในอันดับสุดท้าย  

5.2.4 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต สุดโต (2555, หน้า 96)  
ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่าสภาพการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายัณห์ เมยไธสง 
(2557, หน้า 102) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ เรืองมนตรี 
(2549, หน้า 219) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
ศึกษาสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา:กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโดยรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ณัฐฐา ตันสังวรณ์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาสังกัด
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เทศเมืองนครพนม พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมี
ความส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนคือผู้ปฏิบัติทีม่ีความส าคัญและมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน
ให้การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, 
หน้า 13) กล่าวว่า บุคลากร เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร เพราะเป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2545) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของการบริหารงานทั้งหมดนั้นอยู่ที่คน หรือบุคลากรในฐานะ
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับที่ 1 ไม่สอดคล้องกับ ณัฐฐา ตันสังวรณ์ (2554, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศเมือง
นครงพนม พบว่า ระดับการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองนครพนม ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อก าหนดของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 ซึ่งสอดคล้องกับ เจอร์รี่ กรัฟฟ์ 
(Jerry G Gruffo, 1975, p. 8; อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 115) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนมุ่งที่การพัฒนาครู ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของครูในด้านความรู้ ทักษะ 
การรับรู้และเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ทั้งนี้เพ่ือการเพ่ิมสมรรถภาพในการท างาน การถ่ายทอดความรู้เพ่ือความสนใจและความสามารถ
ประจ าตัวและเป็นการช่วยให้ครูได้มีโอกาสตื่นตัวในวิชาชีพของตน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียน
การสอน 

5.2.6 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในล าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฐา ตันสังวรณ์ 
(2554, หน้า 102) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา
สังกัดเทศเมืองนครพนม พบว่า การช่วยเหลือคณะครูในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา ทัศน์ละไม (2549, บทคัดย่อ) 
ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 พบว่า ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับมาก 
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแข่งขันด้านการศึกษาที่มุ่งด้านปริมาณของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตลอดจนได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู่จ านวนมากนั้น ส่งผลให้การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
การท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ สวัสดิการ ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้น
ข้อมูล รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน และจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา มีความส าคัญเนื่องจากกระบวนการท างานที่มุ่งเพียงบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อาจส่งผลให้การ
บริหารงานบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

5.2.7 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (rxy = .648) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ 
สมมุติฐานการวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ถารบุตร (2551, หน้า 75) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้
ของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ความสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคล
กับภาวะผู้น าของผู้บริหารอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 
มีส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร การที่ผู้บริหารจะสามารถน าพาองค์กรให้บรรลุ 
ผลส าเร็จไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนนั้นผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เพราะการเป็นผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้น าคน หากผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ
ให้บริการที่ดี ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร เช่นเดียวกับที่ สฎายุ 
ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 16) ได้กล่าวไว้ ว่าสถานศึกษาจะดีได้ต้องมีผู้บริหารเก่ง เพ่ือท าหน้าที่
พัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และคุณภาพการศึกษาดีตามไปด้วย สอดคล้องกับค ากล่าวของกูรูด้านการศึกษาของอังกฤษที่ว่า 
คุณภาพการศึกษาไม่มีทางแซงหน้าคุณภาพของครูได้ ซึ่งพอสรุปอุปมาอุปไมยได้ว่า หากต้องการ
ผลลัพธ์ที่ดี การกระท าท่ีดีของตัวบุคคลต้องดีก่อน ดังที่ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 9-10) ได้
กล่าวว่า คน หรือบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร  และ บุคลากร เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุด ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ขององค์กรล้วนเกิดจากการกระท าของคนทั้งสิ้น ดังที่ จอม
พงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 13) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของ
สถานศึกษาที่จะสร้างความส าเร็จในการจัดการศึกษาสูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เพ่ือ
สนับสนุนให้การบริหาร งานบุคลากรทั้ง 5 ด้านให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายดังเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 43 ก าหนดไว้ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ  
อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และ
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การบริหารงานบุคลากร ทุกงานล้วนต้องใช้คน เพราะคนหรือบุคลากรเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินงานทุกๆ กิจกรรม ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งทุกกิจกรรมการบริหารล้วนขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรทั้งสิ้น  

5.2.8 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ
ความเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.30 สอดคล้องสมมุติฐานของการวิจัยและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ เรืองมนตรี (2549, หน้า 228) ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น า
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา : 
กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติ ปัจจัยสนับสนุน และบุคลิกภาพ
ส่วนตัวผู้บริหาร สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ร้อยละ 72.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีประเด็นอภิปรายแต่ละประเด็นดังนี้ 

1) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมเป็นประเด็นส าคัญที่ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมและให้ความส าคัญกับประเด็นการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักความยุติธรรม มีความ
โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติและน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และค านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานบุคลากร  

2) ความเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะชี้แนะให้
ผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น รับผิดชอบในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง ประหยัด
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และวิชาชีพมีวินัย ยึดมั่นในแบบแผน ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบโรงเรียน
และสังคม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรมไทย รักความ
สะอาด มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตาแก่ผู้พบเห็น บริหารงานด้วยความสามัคคี รวมพลัง 
มีน้ าใจยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับแก่บุคลากร
และบุคคลโดยทั่วไปนั้น การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามข้อมูลข้างต้นย่อมมีความชัดเจนมากกว่าค าพูด 
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5) ที่ก าหนดว่า ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 

5.2.9 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ และการให้บริการที่ดี 
ไม่สามารถน ามาพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นอภิปรายแต่ละประเด็นดังนี้ 

1) การให้บริการที่ดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ มีไหวพริบที่ดี   
ในการแก้ไขปัญหาของผู้มารับบริการ กระตือรือร้นในการให้บริการ ตรงต่อเวลา สามารถสร้างความ
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พึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ดังนั้น การให้บริการที่ดีของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร จึงอาจไม่ส่งผล
โดยตรงแต่ส่งผลโดยทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

2) ความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหารแสดงออกถึง การพูดคุย 
การสนทนาสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลทั่วไปด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง พูดเข้าใจง่าย มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รับฟัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ และพูดถึงผู้อ่ืนในสิ่งที่ดี สอดคล้องกับ ยูล์ริค (Ulrich, 1996, p. 215) 
ได้กล่าวถึงความน่าเชื่อถือ ว่าเป็นการวัดคุณภาพของผู้น าโดยผู้ร่วมงานนั่นหมายถึง การให้ความเคารพ 
ชื่นชม และมีความสุขที่ได้ท างานร่วมกับผู้น า และยังกล่าวอีกว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จในอนาคต
จะต้องมีความน่าเชื่อถือได้เป็นส่วนตัวแม้จะไม่ส่งผลโดยตรงแต่อาจส่งผลในทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคลากรเช่นเดียวกัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียน 

ควรน ามาเป็นประเด็นส าคัญส าหรับบริหารในทุกครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจ ควรเน้นการตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรมในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อาทิเช่น มีการด าเนินการอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารให้เกิดความความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคติและค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักโดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียน 
ควรพิจารณาและให้ความส าคัญด้านระบบการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างานให้แก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ สวัสดิการ ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน และจัดให้มีผู้ที่คอยให้การ
ชี้แนะข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา 

3) ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความส าคัญในเรื่องภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยมุ่งเน้นที่ผู้บริหารให้มีพฤติกรรมการแสดงออก 
ในด้านของการมีน้ าเสียงที่น่าฟัง พูดเข้าใจง่าย มีความมั่นคงทางอารมณ์ กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับ
ทางสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ และพูดถึงผู้อ่ืน
ในสิ่งที่ดี  ให้ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรและน าพาให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร บรรลุผลส าเร็จในการบริหาร 

4) โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญโดย
ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนคือแหล่งผลิตเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมให้ผู้เรียนที่จะจบ
การศึกษาออกไปด าเนินชีวิตและปรับตัวได้ในสังคมต่อไปในอนาคตนั้น ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียนควรประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของการมีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงน าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแก่

ผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมผู้บริหารและครู

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  0 ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าข้อค าถามไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

สูตร  IOC = Σ R/N 

เมื่อ 
Σ 𝑅

𝑁
  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

                แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การตัดสิน 

ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข

ใหม่ให้ดีข้ึน 
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ตาราง 22  แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาวะ ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 

 
ข้อ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที่

ได้ 1. ด้านความเป็นแบบอย่างท่ีดี คนที่ 
1 

คนที่ 
 2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.  ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ัน 
รับผิดชอบในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.  ผู้บริหารมีความประหยัด เรียบง่าย 
ไม่ฟุ่มเฟือย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.  ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ
วิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

4.  ผู้บริหารมีวินัย ยึดมั่นในแบบแผน 
ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
โรงเรียนและสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.  ผู้บริหารมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อม
ตน วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
และวัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.  ผู้บริหารรักความสะอาด มีร่างกายที่
สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตา      แก่
ผู้พบเห็น 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

7.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยความสามัคคี 
รวมพลัง  

+1 0 +1 +1 +1 5 0.8 ใช้ได้ 

8.  ผู้บริหารมีน้ าใจยอมเสียสละความสุข
ส่ วนตนเ พ่ือส่ วนรวม มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 

ผลที่
ได้ 2. ความน่าเชื่อถือ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
9.  ผู ้บริหารมีน้ าเสียงน่าฟัง  พูดจาดี 

ไม่เสียดสี ดุด่า โวยวาย 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10.  ผู้บริหารพูดคุย สนทนา สั่งการหรือ
มอบหมายงานด้วยภาษาเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11.  ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์ 
ไม่แสดงอารมณ์ โกรธ เกลียด เสียใจ 
ผิดหวังหรือกดดันผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12.  ผู้บริหารมีกิริยามารยาทดี เป็นบุคคล
ที่สังคมโดยทั่วไปยอมรับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13.  ผู้ บ ริ ห า รแต่ ง กาย เหมาะสมกั บ
กาลเทศะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14.  ผู้บริหารรับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเข้าใจ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

15.  ผู้บริหารพูดถึงผู้อ่ืนในแง่ดี ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ไม่นินทาหรือใส่ร้าย
บุคคลอื่น 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 

ผลที ่

ได้ 
3. การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
16.  ผู้บริหารตัดสินใจโดยยึดหลัก ความ

ยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคต ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17.  ผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การตัดสินใจแต่ละครั้งโดยค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่ต้องการควบคู่กับจริยธรรม 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

18.  ผู้บริหารได้ก าหนดทางเลือกของการ
ตัดสินใจโดยน าเอาจริยธรรมเข้า
มาร่วมพิจารณาด้วย 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

19.  ผู้บริหารกระท าการวิเคราะห์ตัวเลือก
อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยพิจารณาผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

20.  ผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21.  ผู้บริหารน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
โดยค านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่ 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

22.  ผู้บริหารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที ่

ได้ 
4. การให้บริการที่ดี คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
23.  ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ 0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 
24.  ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น      ใน

การให้บริการ  
0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

25.  ผู้ บ ริ ห า รมี คว ามตร งต่ อ เ วล า ใน      
การให้บริการ 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

26.  ผู้บริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาของผู้มารับบริการ 

+1 +1 -1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

27.  ผู้บริหารสามารถสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้มารับบริการ 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 
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ตาราง 23 แสดงผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

 
ข้อ 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากร 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รวม 
ค่า 

IOC 

ผลที ่

ได้ 
1. สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เข้ามาปฏิบัติงาน 

คนที่  
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1.  โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ
บุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก่อนการรับสมัคร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.  โรงเรียนมีการก าหนดคุณสมบัติและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
งานที่จะรับสมัครไว้ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.  โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่ต้องการรับเข้ามาท างาน
อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.  โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครงาน
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานหรืออย่างใดอย่างหนึ่งผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สื่ อ อ อ น ไ ล น์  วิ ท ยุ  โ ท ร ทั ศ น์  
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.  โรงเรียนมีการก าหนดวิธีการคัดเลือก
ผู้ สมั ครตามความ เหมาะสมกั บ
ต า แ ห น ่ง ง า น ที ่ร ับ ส ม ัค ร  เ ช ่น     
การทดสอบการสอน การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากร 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที ่
ได้ 

2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
 2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

6.  โรงเรียนมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้ามา    
ท าหน้าที ่

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7.  โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

0 0 +1 +1 +1 3 0.6 ใช้ได้ 

8. ฃ โรงเรียนมีการติดตามประเมินความ
สนใจใฝ่รู้ของบุคคลากรภายหลังการ
รับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 120 วัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9.  โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากร 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที ่
ได้ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
 2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

10.   โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ 
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

11.  โรงเรียนมีการวางแผนและก าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมภายใน 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ จัดการฝึกอบรม ประชุมทาง
วิชาการ สัมมนา เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13.  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองภายนอก
องค์กร เช่น การส่ ง ไปฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ จัดให้ไปศึกษาดูงาน 
การส่งไปประชุมทางวิชาการ และ
การสัมมนา เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14.  โรงเรียนได้ท าการติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที ่
ได้ 

4. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ส าหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
 2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

15.  โรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากร 
ให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

16.  โรงเรียนมีการจัดสรรรายได้และ
สวัสดิการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากร     
ในสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

17.  โรงเรียนมีระบบการดูแลความ
ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ      
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

18.  โรงเรียนมีระบบการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามความเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

19.  โรงเรียนมีระบบการจัดครูพ่ีเลี้ยง
คอยให้ค าแนะน าส าหรับบุคลากร 
ที่เข้ามาใหม ่

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

20.  โรงเรียนมีระบบการปฐมนิ เทศ   
แก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21.  โรงเรียนมีการกล่าวชมเชยให้ก าลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติทุกครั้งที่
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

22.  โรงเรียนมีการให้ก าลังใจกันเมื่อ
บุคลากรประสบปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 

 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากร 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า 

IOC 
ผลที ่
ได้ 

5. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
การท างานให้แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

23.  โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษา
ปัญหาสุขภาพแก่บุคลากร เช่น จัดให้
มีห้องปฐมพยาบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

24. โ โรงเรียนของท่านมีระบบการให้
ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการ 
ที่สอดคล้องกับบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

25.  โรงเรียนของท่านมีระบบการให้
ค า ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้น
ข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบ
ข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

26.  โรงเรียนของท่านมีระบบจัดให้มี     ผู้
ที่คอยรับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
การท างาน เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

27.  โรงเรียนของท่านมีระบบจัดให้มีผู้ที่
คอยให้การชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา เช่น 
หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
โรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

คนที่ 1 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด  , คนที่ 2 ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ , คนที่ 3 ดร.ลินดา นาคโปย, 
คนที่ 4 ดร.เนติมา พัฒนกุล  และ  คนที่ 5 ผอ.มนตรี มาลีพันธุ์ 
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ภาคพนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการบริหารงานบุคลากรของ 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้ส าหรับผู้บริหาร ครแูละบุคลากร ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับภาวะผู ้น าเช ิงจริยธรรมของผู ้บ ร ิหารโรงเร ียน

อาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมี
จริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ดี 

ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) 
จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา การท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

3. ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้
จะน าไปใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้นและจะน าเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านและ
สถานศึกษาของท่านแต่อย่างใดส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วย
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางสาวเนาวรัตน์  รอดเพียน 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ 089 925 8984 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
1. เพศ 
 ชาย     หญิง 

2. ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 ผู้บริหาร    ครูที่ปฏิบัติการสอน 
 บุคลากรสายสนับสนุน 

3. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาโท   
 ปริญญาตรี    ปริญญาเอก    

4. ประสบการณ์การในการท างาน 
 ต่ ากว่า 6 ปี    11 – 15 ปี  
 6 – 10 ปี    16 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ4) 
การให้บริการที่ด ี

ค าชี้แจง ข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่าน  จากการพิจารณา
พฤติกรรมที่ผ่านมาที่มีความชัดเจนของผู้บริหารโรงเรียนว่ามีคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ตามความเป็นจริง ซึ่งตรงกับระดับคุณลักษณะของ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารของท่าน โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

5 หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ข้อที่ คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 

1. ด้านความเป็นแบบอย่างท่ีดี 
     

1.  ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น รับผิดชอบ
ในงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง  

     

2.  ผู้บริหารมีความประหยัด เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย      
3.  ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และวิชาชีพ      
4.  ผู้บริหารมีวินัย ยึดมั่นในแบบแผน ประพฤติปฏิบัติ

ตนตามกฎระเบียบโรงเรียนและสังคม 
     

5.  ผู้บริหารมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัว
เหมาะสมกับกาลเทศะและวัฒนธรรมไทย 

     

6.  ผู้บริหารรักความสะอาด มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใส 
เป็นที่สบายตาแก่ผู้พบเห็น 

     

7.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยความสามัคคี รวมพลัง       
8.  ผู้บริหารมีน้ าใจยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือ

ส่วนรวม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
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ข้อ
ที ่ คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 
2. ความน่าเชื่อถือ 

     

9.  ผู้บริหารมีน้ าเสียงน่าฟัง พูดจาดี ไม่เสียดสี ดุด่า 
โวยวาย 

     

10.  ผู้บริหารพูดคุย สนทนา สั่งการหรือมอบหมายงาน
ด้วยภาษาเข้าใจง่าย 

     

11.  ผู้บริหารมีความม่ันคงทางอารมณ์ ไม่แสดงอารมณ์ 
โกรธ เกลยีด เสียใจ ผิดหวังหรือกดดันผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม 

     

12.  ผู้บริหารมีกิริยามารยาทดี  เป็นบุคคลที่สั งคม
โดยทั่วไปยอมรับ 

     

13.  ผู้บริหารแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ      
14.  ผู้บริหารรับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ      
15.  ผู้บริหารพูดถึงผู้อ่ืนในแง่ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

ไม่นินทาหรือใส่ร้ายบุคคลอื่น 
     

 
3. การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 

     

16.  ผู้บริหารตัดสินใจโดยยึดหลัก ความยุติธรรม โปร่งใส 
จริงใจ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคต ิ

     

17.  ผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจแต่
ละครั้งโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการควบคู่กับ
จริยธรรม 

     

18.  ผู้บริหารได้ก าหนดทางเลือกของการตัดสินใจโดย
น าเอาจริยธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 

     

19.  ผู้บริหารกระท าการวิเคราะห์ตัวเลือกอย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

     

20.  ผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
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ข้อ
ที ่ คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

21.  ผู้บริหารน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค านึงถึง
ปัจจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่ 

     

22.  ผู้บริหารใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
 

4. การให้บริการที่ดี 
     

23.  ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มารับบริการ      
24.  ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ       
25.  ผู้บริหารมีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ      
26.  ผู้บริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ไขปัญหาของผู้มารับ

บริการ 
     

27.  ผู้บริหารสามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับ
บริการ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สรรหา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) 
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจส าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ 5) ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
ท างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ค าชี้แจง ข้อความในแบบสอบถามเป็นการสอบถามท่านว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนท่าน อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องตามความเป็นจริง ที่ตรงกับระดับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร   ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ในระดับ น้อยที่สุด 

ข้อที่ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 
1. สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา

ปฏิบัติงาน 

     

1.  โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการบุคลากรของแต่
ละฝ่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการรับสมัคร 

     

2.  โรงเรียนมีการก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงานที่จะรับสมัครไว้ชัดเจน 

     

3.  โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรที่
ต้องการรับเข้ามาท างานอย่างชัดเจน 

     

4.  โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครงานทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานหรืออย่างใด
อย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

     

5.  โรงเรียนมีการก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัครตาม
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับสมัคร เช่น 
การทดสอบการสอน การสอบสัมภาษณ์ การสอบ
ข้อเขียน เป็นต้น 
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ข้อที่ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 
2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

     

6.  โรงเรียนมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต าแหน่งงานเข้ามาท าหน้าที่ 

     

7.  โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     

8.  โรงเรียนมีการติดตามประเมินความสนใจใฝ่รู้ของ
บุคคลากรภายหลังการรับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ภายใน 120 วัน 

     

9.  โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบตามจ านวน
ที่ต้องการ 

     

 3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

10.   โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

     

11.  โรงเรียนมีการวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาบุคลากร 

     

12.  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมภายใน เพ่ือพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการฝึกอบรม 
ประชุมทางวิชาการ สัมมนา เป็นต้น 

     

13.  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองภายนอกองค์กร เช่น การส่งไปฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ จัดให้ไปศึกษาดูงาน การส่งไป
ประชุมทางวิชาการ และการสัมมนา เป็นต้น 

     

14.  โรงเรียนได้ท าการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ
ที ่ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 4. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

15.  โรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากรให้เกิดความ
มุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

     

16.  โรงเรียนมีการจัดสรรรายได้และสวัสดิการอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

17.  โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยให้
บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

18.  โรงเรียนมีระบบการส่ ง เสริม ให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพตามความเหมาะสม 

     

19.  โ ร ง เ รี ยนมี ระบบการจัดครู พ่ี เลี้ ย งคอยให้
ค าแนะน าส าหรับบุคลากรที่เข้ามาใหม่ 

     

20.  โรงเรียนมีระบบการปฐมนิเทศแก่บุคลากร     
ที่เข้ามาใหม ่

     

21.  โรงเรียนมีการกล่าวชมเชยให้ก าลังใจและยกย่อง
เชิดชู เกียรติทุกครั้ งที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
บรรลุผลส าเร็จ 

     

22.  โรงเรียนมีการให้ก าลังใจกันเมื่อบุคลากรประสบ
ปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

     

 5. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท างาน
ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

23.  โรงเรียนมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ
แก่บุคลากร เช่น จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล 

     

24. โ โรงเรียนของท่านมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหา
เกี่ยวกับสวัสดิการที่สอดคล้องกับบุคลากร 

     

25.  โรงเรียนของท่านมีระบบการให้ค าปรึกษาปัญหา
เทคโนโลยสีารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น 
ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดเป็นต้น 
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//ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม// 

ข้อ
ที ่ ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

26.  โรงเรียนของท่านมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยรับฟังปัญหา    
ที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน 

     

27.  โรงเรียนของท่านมีระบบจัดให้มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ไขปัญหา เช่น 
หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวเนาวรัตน์  รอดเพียน 
วันเดือนปีเกิด 20 มีนาคม 2523 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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