บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงคดานคุณธรรมของผูบริหารที่เป(นจริงและที่คาดหวัง
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป0ตตานี เขต 3 ครั้งนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานคุณธรรมใน 3 ดาน ของผูบริหาร
โรงเรียน โดยศึกษาเรียบเรียงและสรุปไวตามลําดับหัวขอต4อไปนี้
1. พฤติกรรม
1.1 ความหมายของพฤติกรรม
1.2 ที่มาของพฤติกรรม
1.3 การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย
2. คุณธรรม
2.1 ความหมายของคุณธรรม
2.2 โครงสรางของคุณธรรม
2.3 พื้นฐานการเกิดคุณธรรม
2.4 องคประกอบของคุณธรรม
2.5 แหล4งที่มาของคุณธรรม
2.6 ความสําคัญของคุณธรรม
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
3. คุณธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียน
3.1 ความมีคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
3.2 บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
3.3 ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบริหาร
3.4 ประโยชนของการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม
3.5 พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
3.5.1 คุณธรรมดานการครองตน
3.5.2 คุณธรรมดานการครองคน
3.5.3 คุณธรรมดานการครองงาน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. พฤติกรรม
1.1 ความหมายของพฤติกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2547: 58) ไดใหความหมายของพฤติกรรมว4า เป(นการ
กระทําหรือแสดงอาการทางกลามเนื้อ ความคิด ความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา
พระราชวิสุทธิโมลี (2526: 2-3) กล4าวว4า พฤติกรรมเป(นการกระทําที่ตองสังเกตเห็นได และ
สามารถใชเครื่องมือวัดพฤติกรรมได
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 15) ไดใหความหมายว4า ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ
สิ่งมีชีวิตแมว4าจะสังเกตไดหรือไม4ก็ตาม เช4น คน สัตว มีนักพฤติกรรมศาสตรบางคนไดใหความหมาย
ไวว4า พฤติกรรมมีความหมายกวางขวางครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของสิ่งที่ไม4มีชีวิตดวย เช4น การไหล
ของน้ํา คลื่นของน้ําทะเล กระแสลมที่พัด การปลิวของฝุLนละออง การเดือดของน้ํา เป(นตน สิ่งที่กล4าว
มาเป(นการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ไม4มีชีวิต แต4มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปยังอีกลักษณะหนึ่ง
เลยถือว4าคลายๆ กับเป(นปฏิกิริยาหรือเป(นกิจกรรมที่ปรากฏออกมาจากสิ่งนั้นจึงนับว4าเป(นกิจกรรม
ดวยการศึกษาเรื่องพฤติกรรมส4วนใหญ4จะมุ4งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมของคน ส4วนพฤติกรรมของสัตว
กระทําเป(นบางครั้ง เพื่อนํามาเป(นส4วนประกอบใหเขาใจในพฤติกรรมของคนไดดียิ่งขึ้น
กล4าวโดยสรุป พฤติกรรม คือ การกระทําทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถสังเกตได
ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมภายนอก ส4วนพฤติกรรมภายนอกนั้น ไดแก4 การกระทําที่แสดงออกมาของ
มนุษยซึ่งมนุษยสามารถสังเกตเห็นได และพฤติกรรมที่สังเกตไม4ได แต4สามารถใชเครื่องมือทาง
การแพทยสังเกตได ซึ่งเราเรียกว4าพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายในไดแก4 การเตนของหัวใจ การสูบ
ฉีดของเลือด การคิด เป(นตน
1.2 ที่มาของพฤติกรรม
พฤติกรรม หรือพูดง4ายๆ ว4าการกระทํา เป(นกิริยาอาการที่มนุษยแสดงออกมาในแต4ละวัน
การกระทําต4างๆ โดยทั่วไปเรารูว4าทําไมเราจึงทําอย4างนั้น และก็มีหลายอย4างที่เราไม4รูว4าทําไมจึงทํา
อย4างนั้น ทําใหผูสนใจเกี่ยวกับมนุษยพยายามศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยซึ่งไดขอสรุปเกี่ยวกับที่มา
ของพฤติกรรมดังนี้
1. พฤติกรรมที่มาแต4กําเนิด (Inborn Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีติดตัวมาตั้งแต4เกิด
เป(นพฤติกรรมที่อินทรียสามารถตอบสนองต4อสิ่งเราไดโดยไม4ตองมีการเรียนรูมาก4อน ซึ่งมีอยู4ในมนุษย
และสัตว อันไดแก4 พฤติกรรมแบบทรอป[สม (Tropism) และพฤติกรรมแบบกิริยาสะทอน
(Reflex Action) พฤติกรรมแบบทรอป[สม (Tropism) เป(นพฤติกรรมที่อินทรียตอบสนองต4อสิ่งเรานั้น
ดังตัวอย4างเช4น ลักษณะของสัตวที่เคลื่อนที่เขาหาแสง และแสงยิ่งมีความเขมมากขึ้นการเคลื่อนที่เขา
หาก็จะเขมขนขึ้น ซึ่งเรียกว4า ฮีลิโอทรอป[สม (Heliotropism) เช4น แมลงเม4าจะบินเขาหากองไฟ
พฤติกรรมแบบกิริยาสะทอน (Reflex Action) เป(นพฤติกรรมที่อินทรีย โดยที่กลามเนื้อมีปฏิกิริยา
ตอบโตต4อการกระตุนของสิ่งเราหรือสภาพการณบางอย4าง เช4น การพลิกตัวของแมวในอากาศขณะ
หล4นจากที่สูง ซึ่งจัดว4าเป(นกิริยาสะทอนในสัตว ส4วนกิริยาสะทอนในมนุษย ไดแก4 การกระตุกขาเมื่อ
ถูกเคาะที่หัวเข4า การสะดุงเมื่อมีเสียงดัง การระคายเคืองเมื่อมีแสงฉายเขาตา เป(นตน
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2. พฤติกรรมการเรียนรู (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากไดรับการฝlกฝน การอบรม หรือประสบการณ ซึ่งจะเป(นผลทําใหอินทรียสามารถมีพฤติกรรม
ตอบสนองต4อสิ่งเราต4างๆ หรือพูดใหม4ว4าเป(นพฤติกรรมที่อินทรียสามารถตอบสนองต4อสิ่งเราได โดยที่
อินทรียมีการเรียนรูมาก4อน พฤติกรรมลักษณะนี้มีอยู4ทั้งในมนุษยและสัตว ซึ่งในมนุษยพฤติกรรมส4วน
ใหญ4จะเป(นอาการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรูแทบทั้งสิ้น เช4น พฤติกรรมประจําวันของมนุษยแต4
ละคน ตั้งแต4เริ่มตื่นนอนทํากิจวัตรประจําวัน ไปทํางาน มีกิจกรรมบางอย4างที่ตองเล4นกับเพื่อนๆ การ
พักผ4อนโดยทั่วไป การพักผ4อนที่บานหลังจากเลิกงานจนกระทั้งถึงเวลาเขานอน ลวนแลวแต4เป(น
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู จนอาจพูดไดว4าพฤติกรรมที่มีมาแต4กําเนิดจะมีเกิดขึ้นไม4มากนักในแต4
ละวัน
กล4าวโดยสรุป การเกิดของพฤติกรรมมาจาก 2 ประการ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมา
ตั้งแต4เกิด ทุกคนมีเหมือนกัน และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ซึ่งเป(นพฤติกรรมที่จะตองใช
ประสบการณในการปฏิบัติ บุคคลที่มีการเรียนรูมากก็จะแสดงพฤติกรรมที่มากกว4าบุคคลที่ไม4ไดมีการ
เรียนรู และมีการปฏิบัติที่แตกต4างกันดวย
1.3 การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย,
1. การเรียนรู (Learning) หมายถึง การที่บุคคลไดรับประสบการณและทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช4นอารมณ ความคิด พฤติกรรม เจตคติ ฯลฯ
ประเภทของการเรียนรู เช4น การเรียนรูทักษะ (Skill Learning) การเรียนรูสังเขป
(Conceptual Learning) การเรียนรูที่จะสรุปความเหมือน (Generalization Learning) การเรียนรู
เกี่ยวกับกลุ4ม (Group Learning) การเรียนรูความคิดสรางสรรคทางดานสุนทรียภาพ
(Aesthetic creativity)
2. ค4านิยม (value) หมายถึง สิ่งที่เห็นกันว4าเป(นสิ่งที่มีคุณค4า สอดคลองกับความรูสึกนึกคิด
ของตนเป(นความเชื่อว4าอะไรดี–ไม4ดี ควร–ไม4ควร มีคุณค4า–ไม4มีคุณค4า ควรประพฤติ–ไม4ควรประพฤติ
เมื่อบุคคลตัดสินใจว4าสิ่งใดที่เขาเห็นว4ามีค4าก็จะนํามาเป(นแนวปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมไปตามแนวทาง
ของค4านิยมที่ตนยอมรับ
อิทธิพลของค4านิยมต4อตัวบุคคล มีดังนี้
1. ช4วยในการตัดสินใจว4าสิ่งใดถูก–ผิด ดี-ไม4ดี–ควร–ไม4ควรทํา
2. ช4วยบุคคลใหสามารถกําหนดท4าทีของตนต4อเหตุการณที่ตองเผชิญ
3. ช4วยสรางมาตรฐานและแบบฉบับจากการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคล
4. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น และเลือกกิจกรรม
ทางสังคม
5. ช4วยใหบุคคลกําหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ
6. ช4วยเสริมสรางหลักศีลธรรมซึ่งบุคคลจะใชในการพิจารณาการกระทําของตน
อย4างมีเหตุผล
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7. ปทัสถาน (Norn) สมาชิกของสังคมเรียนรูและปฏิบัติตามปทัสถานของสังคมได
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ปทัสถาน มี 3 ประเภท
7.1 วิถีประชา (Folkways) คือ แนวทางในการปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของสมาชิกของสังคมที่ไม4มีการควบคุมแนวความประพฤติอย4างเขมงวดนัก เป(นเครื่อง
กํากับอย4างใดอย4างหนึ่งของคน เช4น การแต4งกายอย4างถูกกาลเทศะ มารยาทในสังคมไม4ส4งเสียงดังใน
หองสมุด
7.2 จารีต (Mores) สําคัญกว4าวิถีประชา เพราะเป(นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม แนว
ปฏิบัติอางกฎศีลธรรมและคุณค4าของกลุ4มนั้น จารีตหรือกฎศีลธรรมนี้ ไดแก4 ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มีผลเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของกลุ4มคน แต4ละกลุ4มอาจแตกต4างกันไป
7.3 กฎหมาย (Laws) เป(นแบบแผนกฎเกณฑแห4งความประพฤติที่กําหนดไวเป(น
ลายลักษณอักษร ใครจะอางว4าไม4รูไม4ได บังคับใชเป(น 2 ทาง คือ การบังคับใชในทางบวก และการ
บังคับใชในทางลบ การบังคับใชในทางบวก เป(นการจูงใจใหคนปฏิบัติตามปทัสถาน เช4น การใหรางวัล
เป(นวัตถุ สิ่งของ เงินทอง คําชมเชย ยกย4อง การบังคับใชในทางลบ เป(นการบังคับใชปทัสถานดวยการ
ลงโทษแก4ผูละเมิด
8. เจตคติ (Attitude) เดิมใชคําว4า ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก การลงความเห็น
และท4าที โดยสรุปรวมๆ ของบุคคลที่มีต4อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะออมาในรูปชอบหรือไม4ชอบ ดี
หรือไม4ดี เห็นดวยหรือไม4เห็นดวย การเกิดขึ้นของเจตคติเนื่องจากปฏิสัมพันธที่บุคคลมีต4อสิ่งนั้น
ประสบการณที่ซึมซับเก็บสะสมไว เกิดการรับรู เกิดการเรียนรู การเขาใจจนเกิดความรูสึกที่สุดก็มี
ท4าทีต4อสิ่งนั้น การที่บุคคลจะมีเจตคติอย4างไรนั้น ย4อมขึ้นอยู4กับขอมูลที่ไดรับและองคประกอบ นิสัย
รสนิยมเฉพาะตัวของแต4ละบุคคล คนที่ไดรับขอมูลในเรื่องเดียวกัน อาจมีเจตคติแตกต4างกัน เช4น คนที่
ทํางานอยู4ในหน4วยงานเดียวกัน นายคนเดียวกัน คนหนึ่งชื่นชอบนาย อีกคนหนึ่งเกลียดชังนาย บางคน
ชอบผูบริหารที่เด็ดขาด แต4บางคนชอบผูบริหารที่ผ4อนปรน ยืดหยุ4น
9. ความเชื่อ (Believes) เมื่อบุคคลมีความเชื่อในสิ่งใดเรื่องหนึ่ง เขาจะยอมรับว4าสิ่ง
นั้นเป(นจริงหรือมีอยู4จริง ลักษณะของความเชื่อ อาจแบ4งไดเป(น 3 ประเภท
9.1 ความเชื่อเกี่ยวกับความจริงหรือความเท็จ
9.2 ความเชื่อแบบประเมินสถานการณ เกี่ยวกับการตัดสินใจในดานคุณค4า ดีเลว
9.3 ความเชื่อที่บ4งถึงการกระทํา การปฏิบัติ การกําหนดจุดหมายปลายทางของ
การกระทํา อันเป(นที่ปรารถนาของบุคคลนั้นๆ
10. ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interactive) หมายถึง การกระทําของบุคคลที่
อยู4ร4วมกันที่มีผลต4อกัน มีการติดต4อสื่อสารเกี่ยวของกันระหว4างบุคคลต4อบุคคล บุคคลต4อกลุ4ม กลุ4มต4อ
กลุ4ม เกิดการถ4ายทอดแนวความคิด การเรียนรู การเลียนแบบ การมีอิทธิพลเหนือกว4ากัน การเชื่อฟ0ง
การต4อตาน การแข4งขัน การร4วมมือ นักสังคมวิทยาเรียกกระบวนการเหล4านี้ว4า ปฏิสัมพันธทางสังคม
ซึ่งมีการกระทําอย4างนอย 2 ประการ คือ
ก. การติดต4อทางสังคม (Social Contact) คือ มีการติดต4อสื่อสารกัน อยู4ร4วมกัน
เป(นสิ่งสําคัญในสังคมมนุษย
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ข. การถ4ายทอดแนวความคิด การทําความเขาใจ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2524: 2-9) จะเห็นไดว4า การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยนั้น เกิดจากการเรียนรู ค4านิยม ปทัสถาน
ทางสังคม เจตคติที่ดีของบุคคล ความเชื่อของแต4ละบุคคล เป(นตน
2. คุณธรรม
2.1 ความหมายของคุณธรรม
คุณธรรม คือ ความดีสูงสุด เจตจํานงที่ดีตามหลักของทางศีลธรรม คนดีควรแสวงหาคุณธรรม
เพื่อคุณธรรม คือ “แสวงหาความดีเพื่อความดี ไม4ควรแสวงหาคุณธรรมเพื่อความสุข” ส4วนคนพาล
มักจะคิดว4า “คนรับย4อมได คนใหย4อมเสียของ” สําหรับผูทีเ่ ป(นบัณฑิตแลวจะคิดว4า “คนรับย4อมได
คนใหย4อมมีความสุข” คุณธรรมหรือความดีนั้นอยู4ที่การปลูกฝ0ง อารมณจะตองถูกกําจัดออกไปให
หมดโดยสิ้นเชิง ชีวิติที่มีเหตุผลไม4ถูกรบกวนโดยความรูสึกและอารมณนั่นเองเป(นอุดมคติแห4งชีวิตทาง
ศีลธรรม คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู4ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ไดมาจากความพยายาม
และความประพฤติติดต4อกันมาเป(นเวลานาน
คุณธรรมเป(นสิ่งที่บุคคลควรประพฤติเพื่อใหเกิดประโยชน หรือคุณธรรมที่ควรประพฤติเพื่อ
เอื้อประโยชนแก4ตนและผูอื่น
คารเตอร วี.กูด ( Carter V.Good, 1973: 599) กล4าวว4า คุณธรรม คือ ความล้ําเลิศทาง
อุปนิสัย และความประพฤติ
รุจิร ภู4สาระ (2541: 5-6) กล4าวว4า “คุณธรรมเป(นส4วนหนึ่งของบุคลิกภาพผูสนใจพัฒนา
บุคลิกภาพจะตองสนใจฝlกฝนคุณธรรมใหมั่นคงในการประพฤติดี ใครไม4ปลูกฝ0งคุณธรรม กิเลสก็จะ
เป(นเจาเรือน ยิ่งปลูกฝ0งคุณธรรมเท4าใดก็ยิ่งมีความโนมเอียงที่จะทําความดีมากขึ้นเท4านั้น”
ติตัส ( Titus, อางถึงใน บุญมี แท4นแกว, 2539: 46) กล4าวว4า บุคลิกลักษณะที่ประพฤติดี
เรียกว4า คุณธรรม...คุณธรรม เป(นคุณภาพ หรือนิสัยลักษณะของบุคคลที่สังคมยอมรับและเห็นว4ามี
คุณค4าซึ่งบุคคลจะตองแสดงออกเพื่อเอื้ออํานวยและสวัสดิการกลุ4มชน ดังนั้น จึงควรปลูกฝ0งใหมีขึ้น
คุณธรรมจึงเป(นการสรางนิสัยต4อสิ่งเราและกิเลสที่รบเราความคิด อันเป(นแบบหรือทรรศนะในการ
กระทําอันเป(นการสรางความดีทางศีลธรรม
อดุลย สาระบาล (2536: 76) กล4าวว4า คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจ ซึ่งทําใหเคยชิน
ประพฤติดี ผูมีคุณธรรม คือ ผูที่ความเคยชินประพฤติดวยความรูสึกในทางที่ดี คุณธรรมเป(นสิ่งตรง
ขามกับกิเลส (Vice) คือ ความไม4ดีในจิตใจซึ่งทําใหเคยชินประพฤติไม4ดี ผูมีคุณธรรมมาก กิเลสนอย ผู
มีคุณธรรม คือ ผูที่ไม4มากดวยกิเลส และผูมีคุณธรรมมากกว4ากิเลสจะไดรับการยกย4องว4าเป(นคนดี
ส4วนผูที่มีกิเลสมากกว4าคุณธรรมจะไดรับการตําหนิว4าเป(นคนไม4ดี
อริสโตเติล (Aristotle, อางถึงใน บุรัญชัย จงกลนี, 2528: 39) ไดใหความหมายของคุณธรรม
ว4า เป(นการเดินสายกลางระหว4างกิเลสที่ตรงกันขาม เช4น ความกลาหาญเป(นทางสายกลางระหว4าง
ความ
ขี้ขลาดกับความบาบิ่น การรูจักประมาณเป(นทางสายกลางระหว4างความตระหนี่กับความฟุLมเฟ•อย
เป(นตน คุณธรรม 4 ประการตามแนวคิดของ อริสโตเติล (Aristotle, อางถึงใน บุรัญชัย จงกลนี,
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2528: 39-40) มีความหมาย ดังนี้
1. ความรอบคอบ (Prudence) หมายถึง การเล็งเห็นหรือหยั่งรูไดง4ายและชัดเจนว4าอะไรควร
ประพฤติ อะไรไม4ควรประพฤติ
2. ความกลาหาญ (Courage) หมายถึง การกลาเสี่ยงต4อการเขาใจผิด กลาเผชิญต4อการใส4
รายและการเยาะเยย เมื่อมั่นใจว4าตนกระทําความดียอมเสียในสิ่งที่ดีนอยกว4าเพื่อใหไดสิ่งที่ดีมากกว4า
3. การรูจักประมาณตน (Temperance) หมายถึง การรูจักควบคุมความตองการและการ
กรําทําต4างๆ ใหอยู4ในขอบเขตอันควรแก4สภาพและฐานะของบุคคลไม4ใหเกินความจําเป(นตาม
ธรรมชาติ ไม4ใหกาวก4ายสิทธิอันชอบธรรมของผูอื่น
4. ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การใหแก4ทุกคนและแต4ละคนตามความเหมาะสม
(giving every man his due) ซึ่งจะตองระลึกว4าเรามีกําลังใหเท4าใด ควรใหแก4ใคร เท4าใด และ
อย4างไร อาจกล4าวไดว4าความยุติธรรมเป(นแม4ของคุณธรรมอื่นหลายประการซึ่งคุณธรรมอื่นๆ นั้น เป(น
เพียงแง4ต4างๆ ของความยุติธรรมนั่นเอง ผูมีความยุติธรรมสูงย4อมเพียบพรอมดวยคุณธรรมต4างๆ
มากมาย
ในการฝlกฝนและปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมนั้น ไม4จําเป(นตองพะวงในการเรียกชื่อคุณธรรม
เหล4านั้นและคุณธรรมนั้นก็เป(นของดีสากลซึ่งทุกคนมีได ยึดถือปฏิบัติได โดยไม4ตองกังวลว4าจะเป(นคํา
สอนของลัทธิใด ศาสนาใด (อดุลย สาระบาล, 2536: 77) ไดแก4
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต4อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต4สิ่งที่เป(นประโยชนและ
เป(นธรรม
2. การรูจักข4มใจตนเอง ฝlกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยู4ในความสัจความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม4ประพฤติล4วงความสัตยสุจริตไม4ว4าจะดวยเหตุผล
ประการใด
4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนส4วนนอยของตนเพื่อประโยชน
ส4วนใหญ4ของบานเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาทุกคนพยายามปลูกฝ0ง และบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วหนา
แลวจะช4วยใหบังเกิดความสุข ร4มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาต4อไปไดดัง
ประสงค
ปราโมทย ไมกลัด (2543: 57) กล4าวว4าคุณธรรม หมายถึง ความประพฤติการกระทํา
ตลอดจนความรูสึกนึกคิดอันถูกตองดีงามที่ควรประพฤติเพื่อใหเกิดความเจริญรุ4งเรืองแก4ตนและบุคคล
ทั่วไป
ปราการ บุตรโยจันโท (2538: 127) กล4าวว4าคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่เป(นขอประพฤติปฏิบัติ
หรือกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดีควรกระทําเพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคมหรือสัมพันธกัน
ปราชญา กลาผจัญ (2544: 75) กล4าวว4าคุณธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเป(นคนดี เพื่อประโยชนสุขของตนเองและส4วนรวม
สุจิตรา พัฒนะภูมิ (2541: 77) ก็ไดสรุปเพิ่มเติมอีกว4าคุณธรรม หมายถึง ประมวลเกณฑ
ความประพฤติหรือปทัสถานแห4งความประพฤติ ทั้งที่ควรและไม4ควร ในการประพฤติปฏิบัติทั้งนี้เพื่อ
ความสงบสุข ความเป(นระเบียบเรียบรอยของสังคม ของประชาชนและของประเทศชาติ
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สาโรช บัวศรี (2544: 107) กล4าวว4าคุณธรรม หมายถึง ค4านิยมในระดับต4างๆ ซึ่งสังคมและ
บุคคลจําเป(นตองถือมั่นและยึดมั่น คุณธรรมเป(นคําที่มีความหมายกวางซึ่งครอบคลุมไปถึงระเบียบ
สังคม กฎหมาย กฎศีลธรรมตามศาสนา และค4านิยมของตนในกลุ4มเดียวกัน คุณธรรมเป(นคําง4ายๆ ที่
ใชอธิบายการอยู4ร4วมกันของมนุษยในสังคม โดยมีสิ่งที่เกี่ยวของอยู4 3 ประการ คือ
1. ตัวของเราเอง
2. ผูอื่น
3. ความสัมพันธระหว4างตนเองกับผูอื่น
ธัญญารัตน พฤนตพิตรหาน (2542: 6) ไดสรุปคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่
ตั้งอยู4ในแนวทางแห4งความดี ความถูกตอง ส4วน ธีรรัตน กิจจารักษ (2542: 106) คุณธรรมเป(นเรื่อง
ของหลักความประพฤติ ในทางที่ดีที่ชอบ เป(นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานแห4งการประพฤติปฏิบัติและเป(น
เรื่องของระบบความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกตองงดงามของสังคม ซึ่งมีส4วนกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
จึงกล4าวไดว4า คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมและหลักในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความถูกตอง ดีงาม
กล4าวโดยสรุป คุณธรรม หมายถึง ความสํานึกดีที่มีอยู4ภายในจิตใจ ที่แสดงออกดวย
จิตสํานึก โดยมีเป‚าหมายในทางที่ไม4เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีแต4ความยุติธรรม การเสียสละ ความมี
น้ําใจต4อกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน รวมทั้งสิ่งที่ดีงามที่ควรประพฤติ
2.2 โครงสรางของคุณธรรม
หน4วยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (ม.ป.ป) ไดกําหนดโครงสรางของคุณลักษณะของ
คุณธรรมไว ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ4งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน ดวยความ
พากเพียร และดวยความรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุผลสําเร็จตาม
ความมุ4งหมาย ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตย หมายถึง การประพฤติอย4างเหมาะสมและตรงต4อความเป(นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย4างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต4อตนเองและผูอื่น
3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชป0ญญาในการประพฤติปฏิบัติ รูจัก
ไตร4ตรองพิสูจนใหประจักษ ไม4หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม4ผูกพันกับอารมณและความยึดมั่น
ของตนเองที่มีอยู4เดิมซึ่งอาจผิดได
4. ความกตัญƒูกตเวที หมายถึง ความรูสํานึกในอุปการคุณ หรือ บุคคลที่ผูอื่นหรือสิ่งอื่นมีต4อ
เรา
5. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติใหถูกตองและเหมาะสมกับจรรยา
มารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก4ตัว การใหป0นแก4บุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย
กําลังสติป0ญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเองดวย
7. การประหยัด หมายถึง การใชสิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควร ใหไดประโยชนมากที่สุด ไม4
ยอมใหมีส4วนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจักยับยั้งความตองการใหอยู4ในกรอบและ
ขอบเขตที่พอเหมาะพองาม

16

8. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย4างเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน
9. ความสามัคคี หมายถึง ความเป(นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความพรอมเพรียงร4วมมือกันกระทํา
กิจการใหสําเร็จลุล4วงดวยดี โดยเห็นแก4ประโยชนส4วนรวมมากกว4าส4วนตัว
10. ความเมตตากรุณา เมตตา หมายถึง ความรักใคร4ปรารถนาจะใหผูอื่นมีสุข กรุณา
หมายถึง ความสงสารจะช4วยใหผูอื่นพนทุกข
11. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเป(นจริงและ
เหตุผลไม4มีความลําเอียง
กล4าวโดยสรุป ไดว4า โครงสรางของคุณธรรม ก็คือ การมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย ความมีเหตุผล ความกตัญƒูกตเวที การมีความเสียสละในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความ
สามัคคีในการปฏิบัติงาน การมีความเมตตากรุณาต4อผูอื่น รวมไปถึงการมีความยุติธรรมดวย
2.3 พื้นฐานการเกิดคุณธรรม
มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท4าน ไดกล4าวถึงตนเหตุของการเกิดของบุคคลไว ดังเช4น
สุมน อมรวิวัฒน และสมบูรณ ศาลาชีวัน อางถึงใน ณงณาถ สถาวโรดม (2539: 10) ไดกล4าวถึงการ
เกิดคุณธรรมในตัวบุคคลว4า มีพื้นฐานมาจากสิ่งต4อไปนี้
1. พื้นฐานที่เป(นสิ่งภายในตัวบุคคล ไดแก4
1.1 ระดับพัฒนาการทางคุณธรรมของเด็ก ซึ่งเริ่มจากการเห็นแก4ตัว หรือคิดถึงแต4ตัวเอง
เท4านั้น ต4อมาจะเป(นไปตามสังคม กฎเกณฑ ขอหามต4างๆ จนถึงขั้นสุดทาย เป(นการผสมผสาน
ระหว4างความเห็นแก4ตัวและเห็นแก4ผูอื่น
1.2 พัฒนาการของสติป0ญญา
1.3 ความสามารถของดานการรูการคิด
2. พื้นฐานที่เป(นสิ่งภายนอก ไดแก4
2.1 แบบวิถีการดํารงชีวิตในวัฒนธรรมไทย เช4น ความรักสงบ ความสามัคคี ความกตัญƒู
เป(นตน
2.2 หลักในการดํารงชีวิต ซึ่งอาจหมายถึง ศาสนา หรือ หมายถึง หลักการอื่นๆ ลัทธิ
ธรรมเนียมต4างๆ ซึ่งไม4ใช4ศาสนาก็ได
2.3 สภาพความเปลี่ยนแปลงและป0ญหาของสังคม วิธีการที่จะแกป0ญหาของชีวิตและ
สังคม
บุญมี แท4นแกว (2539: 7) กล4าวว4าคุณธรรม จะเกิดขึ้นได ตองมีการปลูกฝ0ง ฝlกหัดโดยเริ่ม
จากการปลูกฝ0งคุณธรรมลงในใจก4อน เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจก็เป(นเหตุใหประพฤติคุณธรรมจริยธรรม
ไดถูกตอง
ณงณาถ สถาวรโรดม (2539: 11) ไดสรุปพื้นฐานการเกิดคุณธรรมของแต4ละบุคคลนั้นขึ้นอยู4
กับสิ่งแวดลอม ความสามารถในการเรียนรู และอารมณของบุคคลมากกว4าพันธุกรรม ส4วน
สุภาพร พิศาลบุตร (2544: 13) อธิบายว4า การเกิดคุณธรรมในมนุษยแต4ละคนอาจเกิดไดจาก
ลักษณะต4อไปนี้
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1. เกิดจากการเลียนแบบ เป(นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู การยอมรับการเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูใหญ4 ที่แวดลอมตนอยู4แลว นํามาปรับเขากับตนเอง กระบวนการนี้จัดเป(น
กระบวนการที่มีความสําคัญต4อการพัฒนาเด็ก ส4วนใหญ4จะเกิดในครอบครัว โรงเรียน กลุ4มเพื่อนและ
ชุมชน
2. การสรางคุณธรรมในตนเอง โดยตัวเองเป(นผูกําหนดขึ้น ซึ่งอาจเป(นเรื่องของมโนธรรม
เหตุผล หรืออารมณของมนุษย นักปราชญบางคน เช4น คานต (Kant) เชื่อว4ามนุษยมีคุณธรรมเกิดขึ้น
ในตนเอง โดยรูจักปรับตัวในสภาพธรรมชาติ กับสภาพที่มีคุณธรรมเขาดวยกัน แลวเลือกเอาทางที่ดีมา
เป(นหลักในการดําเนินชีวิต
3. เกิดจากการเรียนรูระบบสังคม คุณธรรม ค4านิยมที่ไดจากการวิเคราะหคุณค4าความถูกผิด
ชั่วดี จนกลายเป(นหลักการ กฎเกณฑ ขอกําหนด แนวศีลธรรมใหยึดถือปฏิบัติ
4. การบําเพ็ญประโยชน และพันธสัญญาประชาคม เป(นการปฏิบัติตามระเบียบ ก4อใหเกิด
ความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชาติ มีความสัมพันธเป(นมิตรไมตรี ต4างปฏิบัติตาม
บทบาท ในสิทธิหนาที่ ทําใหเกิดความสงบสุขและสามัคคี
5. การปฏิบัติตามหลักสากลธรรม หลักมโนธรรมสากลที่ครอบคลุมได ทั้งโลกเป(นขอยืนยัน
ความดีของทุกศาสนาว4า ลวงวางแนวทางใหคน หรือ ศาสนิกชน ของตนบําเพ็ญตนอยู4ในคุณงามความ
ดี ตามที่ไดสรางสรรคหลักธรรมไว มีการกล4อมเกลาจิตใจใหศรัทธาแน4วแน4ในการบําเพ็ญตนใหมีสาระ
มุ4งถึงเป‚าหมายของความเชื่อสูงสุด ที่ยึดมั่น ซึ่งลวนเป(นสุขคติ หรือหนทางดีงาม หลักคุณธรรมที่ขยาย
ขอบเขตจากจุดเล็กสุด คือเฉพาะตนไปจนถึงสากลโลก
กล4าวโดยสรุป ไดว4า พื้นฐานการเกิดคุณธรรมในบุคคลมีพื้นฐานมาจากการ
เลียนแบบ การเรียนรูและพัฒนาการของสติป0ญญาของบุคคลนั้น และจากความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม เช4น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป(นตน
2.4 องค,ประกอบของคุณธรรม
สุจิตรา พัฒนะภูมิ (2541: 78) ไดกล4าวไวว4า องคประกอบของคุณธรรมในบุคคลจะ
ประกอบดวย 2 ส4วน คือ
1. องคประกอบภายใน ไดแก4 ความรู อารมณ ศรัทธา การปลูกฝ0งค4านิยม พัฒนาการทาง
สติป0ญญา ทัศนคติ ซึ่งเหล4านี้จะมีผลต4อความสามารถในการตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไม4
ถูกตอง และเป(นผลต4อความพึงพอใจที่จะรับคุณธรรมมาเป(นแนวทางปฏิบัติ
2. องคประกอบภายนอก เป(นพฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจในสถานการณแวดลอม
ต4างๆ ซึ่งเชื่อว4าอิทธิพลส4วนหนึ่ง ขึ้นอยู4กับองคประกอบภายนอกจะกระทําในบางส4วนอาจขึ้นอยู4กับ
องคประกอบอื่นๆ เช4น ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ
มียชุภา ว4องวีระ (2541: 41) และสุภาพร พิศาลบุตร (2544: 9-10) ไดอธิบายอย4าง
สอดคลองกันว4า คุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1. ความรูเชิงคุณธรรม หมายถึง การมีความรูว4าในลักษณะของคนนั้นการกระทําชนิดใดดี
ควรทําและการกระทําชนิดใดเลว ควรงดเวน และลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมมากนอย
เพียงใด ความรูเชิงคุณธรรมนี้ ขึ้นอยู4กับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทางสติป0ญญาของบุคคล

18

2. ทัศนคติเชิงคุณธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมต4างๆ
ว4า ตนชอบหรือไม4ชอบพฤติกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงใด ทัศนคติเชิงคุณธรรมของบุคคลส4วนใหญ4จะ
สอดคลองกับค4านิยมในสังคมนั้น ทัศนคติเชิงคุณธรรมของบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาผ4านไป
3. เหตุผลเชิงคุณธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือไม4กระทํา
พฤติกรรมอย4างใดอย4างหนึ่ง การศึกษาเหตุผลเชิงคุณธรรมจะทําใหทราบว4าบุคคลผูมีคุณธรรมใน
ระดับแตกต4างกัน อาจมีการกระทําที่คลายคลึงกันไดเสมอและบุคคลที่มีการกระทําเหมือนกัน อาจมี
เหตุผลเบื้องหลังการกระทําตลอดจนระดับจริยธรรมที่แตกต4างกันได
4. พฤติกรรมเชิงคุณธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรือ งด
เวนการแสดงที่ฝLาฝ•นกฎเกณฑ หรือค4านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม เป(นสิ่งที่สังคม
ใหความสําคัญมากกว4าดานอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการกระทําในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้น ส4งผลโดยตรง
ต4อความผาสุกและความทุกขของสังคม
กรมวิชาการ อางถึงใน สุจิตรา พัฒนะภูมิ (2541: 77) สรุปจากการประชุมทางวิชาการ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของไทยว4า คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ
ดังนี้
1. ส4วนประกอบทางดานความรู คือ ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม สามารถ
ตัดสินแยกความถูกตอง ออกจากความไม4ถูกตอง
2. ส4วนประกอบทางดานอารมณ คือ ความพึงพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะ
รับ นําคุณธรรมมาเป(นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
3. ส4วนประกอบทางดานพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทําที่บุคคลตัดสินใจจะ
กระทําถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมต4างๆ
อินถา ศิริวรรณ (2544: 28-29) ไดกล4าวไวว4า คุณธรรม เป(นเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต เป(นแนวทางใหอยู4ร4วมกันอย4างสงบเรียบรอย ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดังต4อไปนี้
1. ระเบียบวินัย เป(นองคประกอบที่สําคัญยิ่ง สังคมที่ขาดกฎเกณฑ ทุกคนสามารถทําทุก
อย4างไดตามอําเภอใจ ย4อมเดือดรอนระส่ําระส4าย ขาดผูนําผูตาม ขาดระบบที่กระชับความเขาใจเป(น
แบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ การหย4อนระเบียบวินัย ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาที่ตามบทบาทของ
แต4ละบุคคล ชาติใดไรระเบียบวินัยย4อมยากที่จะพัฒนาไปไดทัดเทียมชาติอื่น จึงควรประพฤติตาม
จารีตประเพณีของสังคม
2. สังคม การรวมกลุ4มกันประกอบกิจกรรมอย4างมีระเบียบแบบแผน ก4อใหเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม วัฒนธรรมอันเป(นความมีระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนเป(นกลุ4มชนที่ขยายกวางเรียกว4าสังคม
3. อิสรเสรี ความมีสํานึกในมโนธรรม ที่พัฒนาเป(นลําดับก4อใหเกิดความอิสระสามารถ
ดํารงชีวิตตามสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษา และประสบการณในชีวิตมีความสุขอยู4ในระเบียบวินัยและ
สังคมของตนเป(นค4านิยมสูงสุดที่คนไดรับการขัดเกลาแลว สามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได
อย4างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยู4ในทํานองครองธรรมสามารถปกครอง
ตนเองได

19

กระทรวงศึกษาธิการ อางถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร (254: 10-11) ไดสรุปองคประกอบของ
คุณธรรมไว ดังนี้
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ4งมั่นตั้งใจที่จะทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพันดวย
ความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จความมุ4งหมาย ทั้งความพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
2. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติอย4างเหมาะสมและตรงต4อความเป(นจริง
ประเพณีปฏิบัติอย4างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา ใจ ต4อตนเองและผูอื่น
3. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใชป0ญญาในการประพฤติปฏิบัติ รูจัก
ไตร4ตรองพิสูจนใหประจักษ ไม4หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ โดยไม4ผูกพันกับอารมณ และความยึด
มั่นที่มีอยู4เดิม ซึ่งอาจผิดก็ได
4. ความกตัญƒูกตเวที ความกตัญƒู หมายถึง ความรูสึกสํานึกในการอุปการคุณของผูอื่นที่มี
ต4อเรา กตเวที หมายถึง การแสดงออกและการตอบแทนบุญคุณ ดังนั้น ความกตัญƒูกตเวที จึง
หมายถึง ความรูบุญคุณและการตอบแทนคุณต4อผูอื่นและสิ่งที่มีบุญคุณ
5. การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม
กับจรรยามารยาท ขอบังคับ กฎหมายและศีลธรรม
6. ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก4ตัว กาใหป0นกับคนที่ควรใหดวยกําลังกาย
กําลังทรัพย กําลังสติป0ญญา รวมทั้งการรูจักสลัดทั้งอารมณรายในตนเอง
7. ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงเป(นน้ําหนึ่งเดียวกัน ร4วมมือกันกระทํากิจการให
สําเร็จลุล4วงดวยดี โดยเห็นแก4ประโยชนส4วนรวมมากกว4าส4วนตัว
8. การประหยัด หมายถึง การใชสิ่งทั้งหลายพอเหมาะพอควร ใหไดประโยชนมากที่สุด ไม4
ยอมใหมีส4วนเกินมากนัก
9. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความจริงและเหตุผล
ไม4ลําเอียง
10. ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามอย4างเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความสําเร็จในการงาน
2.5 แหล3งที่มาของคุณธรรม
พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540) ไดกล4าวถึง แหล4งที่เป(นบ4อเกิดของคุณธรรมที่สําคัญมี ดังนี้
1. หลักปรัชญา คือ ผลที่เกิดจากการใชป0ญญาของมนุษย ปรัชญามีหลายแขนง แขนงหนึ่ง
คือ “จริยศาสตร” ซึ่งว4าดวยจริยธรรม วิชาปรัชญาเป(นวิชาที่ว4าดวยหลักแห4งความรูและความจริง
เป(นแนวความคิดจะกล4าวถึงลักษณะของชีวิตที่พึงปรารถนา ธรรมชาติของมนุษยสภาพสังคมที่ดี
ความคิดเชิงปรัชญาจะถูกกลั่นกรองอย4างรอบคอบ มีเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับความดี ความถูกตอง
ค4านิยม แลวยึดเป(นหลักปฏิบัติ
2. ศาสนา ไดแก4 หลักคําสอนเป(นหลักปฏิบัติ เพื่อเป(นแนวทางในดํารงชีวิต ทุกศาสนาสอน
เนนหนักใหปฏิบัติเพื่อความสงบสุข ขงจื้อ กล4าวว4า “อุดมคติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ศาสนามีจุดศูนยกลางอยู4ที่จริยธรรม โลหิตแห4งชีวิต คือความรัก กระดูกสันหลังของชีวิต คือ คุณธรรม
หรือจริยธรรม ถาปราศจากคุณธรรมหรือจริยธรรมแลวชีวิตไม4อาจดํารงอยู4ได ปราศจากความรักชีวิต
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คือ ความตาย การพัฒนาชีวิตขึ้นอยู4กับการพัฒนาคุณธรรมหรือจริยธรรม และการไหลออกแห4งความ
รักชีวิตจะรุ4งเรืองเมื่อคุณธรรมหรือจริยธรรมรุ4งเรือง จะแผ4ขยายเมื่อความรักแผ4ขยาย ดังนั้น คุณธรรม
หรือจริยธรรมของขงจื้อในเบื้องตนจึงมี 5 ประการ คือ เมตตากรุณา ความชอบธรรม ความเหมาะสม
ป0ญญา และความเป(นผูเชื่อถือได” พระธรรมคําสอนของศาสนาต4างๆ ประจักษแลวว4า มีอิทธิพลให
ผลดีแก4ผูปฏิบัติและสังคมอย4างมาก
3. สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ ลมฟ‚า อากาศ สภาพสังคม วรรณคดี ศิลปะ สถาบัน
4. วรรณกรรมและศิลปกรรม นวนิยาย ภาพยนตร โทรทัศน มีอิทธิพลต4อความประพฤติของ
เด็กที่จะเป(นผูใหญ4ในวันหนา
5. สถาบันครอบครัว มีอิทธิพลต4อจริยธรรมของสมาชิกในครอบครัวมาก
6. เพื่อนบานมีความสําคัญตอเด็กๆ เพราะเด็กมักจะเอาอย4าง เกิดความเคยชินโดยไม4รูตัว
7. โรงเรียนมีอิทธิพลต4อจิตใจนักเรียนมาก
กล4าวโดยสรุป แหล4งที่มาของคุณธรรม ไดแก4 เกิดจากหลักปรัชญา ศาสนา
สิ่งแวดลอม วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ตนเองชอบ เกิดจากการสั่งสอนจากครอบครัว จากเพื่อนบาน
และจากโรงเรียน เป(นตน
2.6 ความสําคัญของคุณธรรม
ความสําคัญของคุณธรรมสามารถดํารงชีวิตอยู4ในสังคมไดอย4างมีความสุขและประเทศชาติมี
การพัฒนาไดอย4างรวดเร็ว
ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544: 119) ไดสรุปความสําคัญของคุณธรรมต4อผูประกอบวิชาชีพไว
4 ดาน คือ
1. ดานตัวครู ทําใหครูมีความกาวหนาและมีความมั่นคงในงานอาชีพ ไดรับคํายกย4อง
สรรเสริญจากบุคคลทั่วไป เป(นที่เคารพเชื่อฟ0งของศิษย อยู4ในสังคมอย4างมีความสุข ไรภยันตรายใดๆ
เพราะแวดลอมดวยความรักและความนับถือจากศิษยและประชาชนทั่วไป ครอบครัวมีความอบอุ4น
มั่นคง ฐานทางเศรษฐกิจไม4ฝ0ดเคือง
2. ดานสถาบันวิชาชีพครู ทําใหชื่อเสียงของคณะครูเป(นที่ศรัทธาเลื่อมใสของปวงชน งาน
วิชาชีพครูมีความกาวหนาเพราะครูอาจารยทํางานเต็มกําลังความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สิ่งที่เป(นประโยชนใหม4ๆ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาอย4างเต็มที่ เพราะไดรับความร4วมมือช4วยเหลือ
จากประชาชนเต็มที่
3. ดานสังคมและชุมชนสมาชิกของสังคมเป(นคนดีมีคุณธรรมสูง รูจักสิทธิและหนาที่อย4าง
ถูกตอง สังคมมีสันติสุขเพราะสมาชิกของสังคมไดรับการสั่งสอนจากผูมีคุณธรรม สังคมไดรับการ
พัฒนาใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานเพราะสมาชิกมีคุณธรรม
4. ดานความมั่นคงของชาติ สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย มีความมั่นคง เพราะ
ประชาชนมีความรักความเขาใจและเห็นความสําคัญอย4างแทจริง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาติ มีความมั่นคงถาวร เพราะครูอาจารยไดอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรูความเขาใจ
และปฏิบัติไดอย4างถูกตองเหมาะสม
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วิไล ตั้งจิตสมคิด (2544: 123) กล4าวว4า คุณธรรมเปรียบเสมือนหลักการสําคัญที่ใหไวสําหรับ
บุคคลหรือสังคมไดนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต จะช4วยใหบุคคลปฏิบัติงานไดอย4างราบรื่น มี
ความสําเร็จในงานที่ทํา เป(นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ยนต ชุ4มจิต (2541: 324) ไดกล4าวโดยสรุปว4า คุณธรรมก4อใหเกิดประโยชนหรือมีความสําคัญ
ทั้งต4อตนเองและต4อผูอื่น ดังนี้
1. ประโยชนต4อตนเอง
1.1 ทําใหตนเองมีชีวิตที่สงบเย็น ไม4ตองเดือดเนื้อรอนใจ ไม4ตองอยู4อย4างหวาดระแวง
เพราะตนเองไม4ไดเบียดเบียนผูใด มีแต4สรางประโยชนสุขใหแก4สังคมและผูอื่น
1.2 ทําใหตนเองมีความเจริญรุ4งเรืองในชีวิตส4วนตัว และการงานอาชีพมีความมั่นคง
กาวหนา
1.3 ไดรับการยกย4องสรรเสริญ เทิดทูนบูชาจากบุคคลทั่วไป
1.4 ครอบครัวอบอุ4น มีความสุข ฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง
2. ประโยชนต4อสังคมและประเทศชาติ
2.1 ประโยชนต4อสถาบัน เช4น
2.1.1 สถาบันครอบครัวของตน ไดรับการยกย4องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป
2.1.2 สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่ประกอบอาชีพธุรกิจมีชื่อเสียง ทําใหบุคคลอื่น
ศรัทธาเลื่อมใส
2.1.3 สถาบันหรือหน4วยงานที่ตนเองสังกัด มีความเจริญกาวหนาไดรับการพัฒนา
อย4างรวดเร็ว และต4อเนื่องทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนเป(นผูมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
2.2 ประโยชนต4อชุมชน เช4น
2.2.1 สังคมไดรับความสงบสุขเพราะทุกคนเป(นคนดีมีคุณธรรม
2.2.2 สังคมไดรับการพัฒนาอย4างต4อเนื่องรวดเร็ว เพราะสมาชิกทุกคนต4างกระทํา
หนาที่ของตนอย4างเต็มความสามารถ
2.3 ประโยชนต4อชาติบานเมือง
2.3.1 สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย มีความมั่นคงเพราะประชาชนมีความจงรักภักดี
และเห็นความสําคัญของสถาบันดังกล4าวอย4างแทจริง
2.3.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีความมั่นคงถาวร
เพราะทุกคนมีความรูความเขาใจอย4างถ4องแท และเต็มใจยึดถือปฏิบัติตาม
กล4าวโดยสรุปไดว4า ความสําคัญของคุณธรรม มีความสําคัญทั้งต4อตนเอง ต4อองคกร
ต4อสังคมและประเทศชาติ ช4วยใหบุคคลเป(นคนที่ดีงาม
2.7 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
นักปราชญไดใหความคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับคุณธรรมไวต4างๆ กัน ดังนี้
โสเครติส (Socratics, อางถึงใน บุรัญชัย จงกลนี, 2528: 40) ไดใหแนวคิดว4า ความรู คือ
คุณธรรม โดยอธิบายว4า ถาใครรูว4าอะไรดีเขาจะทําสิ่งนั้น และไม4มีใครทําชั่วโดยสมัครใจ คนตองใช
ความรูเพื่อสรางและรักษาความดี โสเครติส เชื่อว4า คุณธรรมเป(นสิ่งติดตัวมา แต4ก็สอนกันได แต4
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ลําบากที่จะหาครูผูสอน และยากที่จะหาคนรูจักแบบของคุณธรรมอันเป(นความรูที่มีค4าอย4างยิ่งและ
เชื่อว4าเหตุผลเป(นคุณธรรมที่รวมคุณธรรมอื่นๆ เขาไวดวยกัน
เพลโต (Plato, อางถึงใน อดุลย สาระบาล, 2536: 64) มีแนวคิดว4าคุณธรรมเป(นความรู
เช4นเดียวกับโสเครติส และเชื่อว4าคนไม4สามารถปฏิบัติชอบไดถาไม4รูว4าเขากําลังทําอะไร เพื่ออะไรและ
ทําอย4างไร เพลโตเสนอคุณธรรมไว 4 ประการ คือ
1. ปรีชาญาณ (wisdom)
2. ความกลาหาญ (Courage)
3. การรูจักประมาณตน (Temperance)
4. ความยุติธรรม (Justice)
ในบรรดาคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ความยุติธรรมเป(นคุณธรรมสูงสุด เพราะคลุมเอาคุณธรรม
ขออื่นไวดวย คุณธรรมไม4มีอยู4เป(นอิสระแต4ก็มีลักษณะเป(นเอกภาพ
อริสโตเติล ( Aristotle, อางถึงใน อดุลย สาระบาล, 2536: 65) รับทฤษฎีคุณธรรมหลัก 4
ประการของเพลโตแต4เปลี่ยนแปลงคําว4า “ปรีชาญาณ” เป(น “ความรอบคอบ” ซึ่งก็คือ ปรีชาญาณใน
การปฏิบัตินั่นเอง และอธิบายเพิ่มเติมว4า คุณธรรม ไดแก4 การเดินสายกลางระหว4างกิเลสที่ตรงกันขาม
กัน เช4น ความกลาหาญเป(นทางสายกลางระหว4างความขี้ขลาดกับความบาบิ่น การรูจักประมาณเป(น
ทางสายกลางระหว4างความตระหนี่กับความฟุLมเฟ•อย เป(นตน
เพลโต ( Plato, อางถึงใน วิจิตร ศรีสอาง, 2535: 724) เห็นว4าศีลธรรม คือ ความดีมีคุณค4า
ในตัวเอง คุณธรรมมี 2 ประเภท คือ คุณธรรมทางปรัชญาและคุณธรรมทางสังคม คุณธรรมทาง
ปรัชญาตองอาศัยป0ญญาและความเขาใจในหลักแห4งคุณธรรมนั้นๆ ส4วนคุณธรรมทางสังคม คือ การ
กระทําที่ถูกตองตามครรลองของขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ ซึ่งอาจจะนําไปสู4คุณธรรม
ทางปรัชญา ซึ่งเป(นคุณธรรมสูงสุดในทรรศนะของเพลโต สิ่งที่ควรถือว4าเป(นคุณธรรมควรประกอบดวย
ส4วนที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. คุณธรรมของเหตุผล คือ ป0ญญา คนที่มีป0ญญาย4อมรูว4าอะไรคือความดี รูว4าอะไรดี สําหรับ
ตนและผูอื่น
2. คุณธรรมของวิญญาณฝLายสูง คือ ความกลาหาญ สามารถรูว4าอะไรควรกลัว อะไรไม4ควร
กลัวและรูว4าความกลัวที่แทจริงนั้น คือ ความชั่ว แต4คนที่จะรูว4าอะไรดี อะไรชั่วนั้นจะตองอาศัย
คุณธรรมของเหตุผล คือ ป0ญญา
3. คุณธรรมของความกระหายฝLายต่ํา คือ ความพอดีหรือความข4มใจ หรือการรูจักควบคุม
ตนเอง รูจักเสียสละ
4. คุณธรรมที่เกิดจากความสัมพันธระหว4าง คุณธรรมทั้ง 3 ประการดังกล4าว คือ ความ
ยุติธรรม จะเกิดขึ้นไดก็ต4อเมื่อคุณธรรมทั้ง 3 ประการแรกไดทําหนาที่ของมันโดยสมบูรณ
มัวร (Moore อางถึงใน บุรัญชัย จงกลนี, 2528: 40) ไดจําแนกคุณธรรมเป(น 2 ประการ คือ
1. คุณธรรมทางศีลธรรม เป(นรูปแบบทั่วๆ ไปของคุณธรรม เช4น ความขยัน ความยุติธรรม
ความซื่อสัตย ความเอื้อเฟ•†อ
2. คุณธรรมพิเศษ เป(นความสามารถพิเศษที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่ดีที่ตั้งไว เพื่อทําสิ่งดีงาม
รวมถึงเจตจํานงที่กระทําดีดวย
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คุณธรรม 2 ประการนี้เกี่ยวเนื่องกัน คือ คุณธรรมทางศีลธรรมควรกระทําเพื่อใหไดผลตาม
วัตถุประสงคอันเป(นคุณธรรมพิเศษ
ฮัม (Hume, อางถึงใน ธวัช โพธิกุล, 2528: 33) แบ4งคุณธรรมออกเป(น 2 ประการ คือ
1. คุณธรรมตามธรรมชาติ เช4น ความเมตตา ความอดทน ความเอื้อเฟ•†อเผื่อแผ4 ซึ่งผูใชไดรับ
ความอิ่มใจ
2. คุณธรรมที่เราสรางขึ้น เป(นสิ่งที่ใหความสุขในป0จจุบันแก4เรามาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช4น ความเห็นอกเห็นใจ ใจกวาง ใจกุศล เป(นสิ่งที่มีประโยชนแก4สมาชิกทางสังคม
ผูบริหารการศึกษาเป(นครูที่เหนือกว4าครูธรรมดา เพราะเป(นครูใหญ4 อาจารยใหญ4 หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งหมายความอยู4ในตัวว4าใหญ4กว4าครูธรรมดา ผูบริหารการศึกษาจึงควรเป(นครู
ตามแบบฉบับที่สมบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรมโดยแทจริง
คุณธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่เป(นคุณประโยชนต4อผูยึดถือและปฏิบัติ ส4วน
จริยธรรม หมายถึง ธรรมหรือหลักความประพฤติที่ควรแก4การยึดถือและปฏิบัติตาม เมื่อรวมคุณธรรม
และจริยธรรมเขาดวยกันแลวจะหมายถึง ธรรมหรือหลักธรรมที่ควรประพฤติอันดีงามและถูกตองเป(น
ที่พึงยึดถือและปฏิบัติจะใหคุณประโยชนแก4ผูที่ปฏิบัติตาม
คุณธรรมที่ประชาชนเคยยึดถือและถ4ายทอดสืบกันมา และประชาชนชาวไทยสามารถบําเพ็ญ
ต4อใหเป(นพลเมืองดีไดอย4างสมบูรณอยู4มากมายและพอจะยกมาเป(นตัวอย4างได ดังนี้
(สํารวย นาคลําภา และคณะ, 2531: 34)
1. ความสามัคคี
2. ความกลาหาญ
3. ความมีระเบียบวินัย
4. ความซื่อสัตย สุจริต
5. การเสียสละเพื่อส4วนรวม
6. ความรับผิดชอบต4อหนาที่
7. การไม4โลภไม4ขโมย และไม4ประทุษรายต4อชีวิตของผูอื่น
8. การละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว
9. ความนิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเหตุผลในการกระทํา กลาทํากลาแสดงออกอย4างมีเหตุ
มีผลแลว การทํางานใหญ4ๆ ก็จะทําไดสําเร็จ
คุณธรรมสําหรับผูเป(นกัลยาณมิตรหรือครูที่อาจเรียกว4า “กัลยาณมิตรธรรม 8”
(อดุลย สาระบาล, 2536: 64) มีดังนี้
1. ศรัทธา หมายถึง การเชื่อกรรมและผลของกรรม
2. ศีล หมายถึง การประพฤติหรือการกระทําปกติมีวินัย
3. สุตะ หมายถึง การมุ4งฟ0งตั้งใจใฝLศึกษา
4. จาคะ หมายถึง การตั้งหนาแบ4งป0นเสียสละ
5. วิริยะ หมายถึง การพากเพียรดวยใจชอบ
6. สติ หมายถึง การรูตัวรอบคอบไม4เพอฝ0น
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7. สมาธิ หมายถึง การตั้งใจมั่นไม4หวั่นไหว
8. ป0ญญา หมายถึง การรูแจงชัดกวางไกลและลึกซึ้ง
คุณธรรมทั้งหมดที่กล4าวมานั้น ถาทุกคนไดรับการปลูกฝ0งและสืบทอดไวในสังคมไทยแลว ก็
จะมีประโยชนต4อบานเมืองเป(นอย4างมาก เพราะในการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ทุกคนคงเห็นพองตองกันว4า
เราจะมุ4งพัฒนาแต4ทางวัตถุอย4างเดียวหาเพียงพอไม4 เราจําเป(นตองพัฒนาคุณภาพหรือคุณสมบัติของ
คนในชาติดวยการร4วมใจกันเสริมสราง ปลูกฝ0ง และปฏิบัติตามหลักแห4งคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ
(บุญมี แท4นแกว, 2539: 48)
1. การพึ่งตนเอง ขนันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. การประหยัดและการหมั่นออม
3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
5. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
คุณธรรม 5 ประการนี้ คือ แนวทางปฏิบัติที่จะทําใหคนไทยมีคุณภาพแห4งชีวิตดีขึ้น ทุกคนจะ
ประกอบอาชีพดวยความขยันขันแข็ง อดทน รูจักใชเวลาว4างใหเป(นประโยชน รูจักใชจ4ายใหพอดี ไม4
ฟุLมเฟ•อยจนเกินไป ไม4สุรุ4ยสุร4ายจนเกินตัว รักษากฎระเบียบแบบแผนบานเมืองไว ใชหลักธรรมเป(น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความภาคภูมิใจในความเป(นไทย
ของเรา
คุณธรรมเป(นหลักธรรม ซึ่งทุกคนคงปลูกฝ0งใหเกิดมีในตน ควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ
ใหเป(นนิสัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยู4หัวภูมิพลอดุลยเดชผูทรงเป(นธัมมิกราช ฉลาดในสนธรรม
ทั้งหลาย ทรงเห็นคุณค4ายิ่งในคุณธรรม จึงทรงนําเอาคําแปลพระศาสนาธรรมคําสอนทางพุทธศาสตร
ที่เรียกว4า “ฆราวาสธรรม” กับ “อธิษฐานธรรม” ในหนังสือนวโกวาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแต4งไวและคําแปล พระศาสนธรรมที่แสดงลักษณะสัจธรรม
ฝLายกุศลธรรมมารวมเป(นพระบรมราโชวาท เพื่อเป(นหลักที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรจะศึกษาและ
นอมนํามาปฏิบัติปลูกฝ0งและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนเองโดยทั่วกันจัดเป(น คุณธรรม 4
ประการ คือ
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต4อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต4สิ่งที่เป(นประโยชนและ
เป(นธรรม
2. การรูจักข4มใจตนเอง ฝlกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยู4ในความสัจความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม4ประพฤติล4วงความสัจสุจริตไม4ว4าดวยเหตุ ดวยผล
ประการใด
4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนส4วนนอยของตน เพื่อ
ประโยชนส4วนใหญ4ของบานเมือง
คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ถาแต4ละคนพยายามปลูกฝ0งและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่ว
กันแลว จะช4วยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร4มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคง
กาวหนาต4อไปดังประสงค
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ผูบริหารหน4วยงาน องคการ หรือสถาบัน ตองเป(นผูมีจิตใจกวางขวาง หูกวาง ตากวาง หมั่น
สอดส4องดูแลความทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาเสมอหนากัน ในหนังสือคู4มือสอน จริยศึกษาระดับ
วิทยาลัยของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการกล4าวไวแจงชัดว4า คุณธรรม (จริยธรรม) ของ
ผูบริหารควรมีดังต4อไปนี้ ( กรมการศาสนา, 2521: 36-38)
1. มีความละอายใจในการทําชั่วทุจริตทั้งปวง
2. มีความสะดุงกลัวหรือเกรงกลัวในการทําความชั่ว และความทุจริตประการต4างๆ ทั้ง
ต4อตนเอง ต4อคณะครู-อาจารย ต4อนักเรียน หรือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
3. มีความอดทน รูจักอดกลั้นต4อความยาก มีความอดทนต4อความลําบากของงาน ความ
อดทนต4ออุปสรรคทั้งหลาย ตลอดทั้งความเขาใจผิดและความไม4สุจริตต4างๆ ที่คนอื่นมีต4อตน
4. มีความสงบเสงี่ยม ความอ4อนนอมถ4อมตน
5. มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาต4อหนาที่ความรับผิดชอบของตน ไม4มีการลืมตัวหรือ
ละเลยต4อหนาที่ความรับผิดชอบของตน
6. รูจักอุปการะ คือ ทําคุณ ทําประโยชนใหแก4บุคคลอื่น นึกถึงประโยชนของบุคคลอื่นเป(น
ที่ตั้ง พรอมที่จะใหความอนุเคราะหแก4คนอื่นในงานหนาที่และความรับผิดชอบของตน
7. ไม4อคติใดๆ ในการปฏิบัติตนต4อผูร4วมงานต4อศิษยและต4อบุคคลทั่วไป อคติที่ควรละเวน
ไดแก4
7.1 การลําเอียงเพราะการรักใคร4ชอบพอกัน
7.2 การลําเอียงเพราะความไม4ชอบไม4พอใจกัน
7.3 การลําเอียงเพราะความเขลา ความไม4รู ความเห็นแก4อามิส
7.4 การลําเอียงเพราะกลัวภัยต4างๆ
8. การจะทํางานใหเสร็จสิ้นนั้น ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมที่ทําใหเสร็จความประสงคไดแก4
8.1 ความพอใจและความเอาใจใส4งานของตน
8.2 ความพากเพียรในการประกอบกิจการงานในหนาที่
8.3 ความเอาใจฝ0กใฝLในงานไม4ทอดทิ้ง
8.4 ความหมั่นตริตรอง พิจารณาหาเหตุผลและวิธีการที่จะทําใหการงานเจริญกาวหนา
เสมอ
9. มีพรหมวิหาร 4 คือ คุณสมบัติอันประเสริฐของผูบริหาร ไดแก4
9.1 มีความเมตตา ปรารถนาจะใหบุคคลอื่นเป(นสุข
9.2 มีความสงสารคิดหาทางจะช4วยเหลือใหบุคคลอื่นพนจากความทุกข
9.3 มีความปลาบปลื้มป[ติยินดีในความสําเร็จความกาวหนาของบุคคลอื่น
9.4 มีความวางเฉยและเห็นอกเห็นใจแก4บุคคลผูไดรับความทุกข
10. มีความรอบรู หมั่นศึกษาหาความรอบรู เพื่อใหบุคคลทันต4อเหตุการณ ทันต4อบุคคล และ
ทันต4อป0ญหา
11. มีคุณธรรมที่เป(นเครื่องผูกน้ําใจบุคคลอื่นโดยทั่วไป ไดแก4
11.1 ใหป0นสิ่งของแก4บุคคลอื่นที่เห็นสมควรใหป0น มีความเอื้อเฟ•†อเผื่อแผ4ต4อคนอื่นตาม
สมควรแก4กรณี
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11.2 มีวาจาที่อ4อนหวาน สุภาพเรียบรอย
11.3 ประพฤติตนเป(นผูทําคุณประโยชนใหแก4คนอื่น
11.4 เป(นคนไม4ถือตัว ไม4ถือยศศักดิ์ เขากันไดกับบุคคลผูร4วมงานตามความเหมาะสมกับ
ฐานะหนาที่
12. ประพฤติตนใหห4างจากอบายมุข เช4น การเป(นคนเจาชู การดื่มสุราจนครองสติไม4ได หรือ
ดื่มเป(นประจํา การเล4นการพนัน การคบคนชั่วชาเสเพล เป(นตน
13. มีความจริงใจต4อผูร4วมงาน ต4อศิษย ต4อบุคคลทั่วไป ไม4เป(นคนมีเล4หกระเท4ห หรือเชื่อถือ
ไม4ได
14. ไม4กระทําตนเป(นคนเบียดเบียนผูอื่น ผูร4วมงานและศิษย
15. มีคําพังเพยในสังคมไทยป0จจุบันถึงความอคติของผูบริหาร ในการพิจารณาความดี
ความชอบของผูใตบังคับบัญชา ในทํานองเสียดสีว4ามักจะถือเอาประโยชนและอามิสเป(นที่ตั้งดังคํา
พังเพยต4อไปนี้
15.1 สืบสายโลหิต คือ เห็นแก4ญาติมิตร คนสนิท
15.2 เป(นศิษยขางเคียง คือ เห็นแก4บุคคลที่เคยเป(นศิษย
15.3 นําเสบียงส4งหลังบาน คือ เห็นแก4อามิสของรางวัล
15.4 กราบกรานสอพลอ คือ เห็นแก4การประจบสอพลอ การป‚อยอ การยกย4องเชิดชู
15.5 ล4อไข4แดง คือ สนองความอยากและตัณหาของนายในทุกทาง นายอยากไดอะไรก็หา
มาบําเรอปรนเปรอ รวมทั้งการสนองความอยากในตัณหาในทางกาย
15.6 แรงวิชา คือ บุคคลที่มีสติป0ญญา มีวุฒิความรูสูง มีความสามารถในการปฏิบัติงานดี
15.7 ถลามาเอง คือ บุคคลไดรับบําเหน็จรางวัลโดยถือว4าเป(นโชติ เพราะนายไม4อยากจะ
ใหเพราะอคติประการต4างๆ แต4โควตาเหลือก็เลยถือว4าเป(นโชคของบุคคลผูนี้ไป
คําพังเพยนี้สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติบางประการของผูบริหารราชการซึ่งมีความจริงปนกับ
ความเท็จ แต4ในฐานะนักบริหารที่ดี ก็ควรจะรับฟ0งและนํามาใคร4ครวญใหเกิดประโยชนที่งดงามแก4
ตนเอง
การบริหารโดยใชหลักธรรมในการสรางมนุษยสัมพันธ หลักธรรมที่ใชในการส4งเสริม
ความสัมพันธระหว4างผูร4วมงานซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองใชหลักธรรมในฐานะผูร4วมงานคนหนึ่ง และ
หลักธรรมสําหรับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในฐานะที่เป(นผูนําในองคการ มีดังนี้
1.หลักธรรมที่ใชในการส4งเสริมมนุษยสัมพันธระหว4างผูร4วมงาน การสรางมนุษยสัมพันธใน
ชีวิตประจําวันและในองคการใชหลักการเดียวกัน ในการทํางานร4วมกันนอกจากผูบังคับบัญชาและ
ผูร4วมงานจะใชหลักทางโลกในการสรางมนุษยสัมพันธแลว จําเป(นจะตองใชหลักธรรมที่สอดคลองกับ
หลักมนุษยสัมพันธ คือ หลักธรรมสําหรับตนเอง หลักธรรมสําหรับรูจักผูอื่น และหลักธรรมในการ
สรางความสัมพันธกับผูอื่น หลักธรรมในขอนี้นับไดว4าเป(นหลักธรรมทั่วไปสําหรับผูบังคับบัญชาที่เป(น
ผูร4วมงานคนหนึ่ง ดังนี้
1.1 หลักธรรมสําหรับตนเอง เป(นการใชหลักธรรมในการรูจักตนเอง และพัฒนาตนเอง
เพราะศาสนาสอนใหแกที่ตนเองก4อน ดังคํากล4าวของ กรมวิชาการ (2535: 34) ที่ว4า
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พระพุทธศาสนาสอนใหแกทางเสื่อมทางศีลธรรม สอนใหคนแกความชั่วดวยความดีและสอนใหแกที่
ตนเองก4อน แมการสอนใหแผ4เมตตาจิตก็ใหตนเองก4อน เรียกหลักธรรมนี้ว4า “ธรรมส4วนบุคคล” มีดังนี้
1.1.1 สติสัมปชัญญะ สติ คือ การระลึกได สัมปชัญญะ คือ การรูตัว ทําใหบุคคลรูว4า
ตนเองคือใคร รูว4ากําลังทําอะไรอยู4 และรูว4าจะทําอะไร
1.1.2 หิริโอตตัปปะ หิริ คือ ความละอายแก4ใจในการทําความชั่ว โอตตัปปะ คือ
ความเกรงกลัวต4อบาป เกรงกลัวต4อการทําผิดกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ถาบุคคลมีธรรมะขอ
นี้ก็จะไม4กลาทําความชั่ว
1.1.3 ขันติะ ขันติ คือ ความอดทน โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยมการปฏิบัติตาม
หลักธรรมขอนี้ทําใหบุคคลสามารถประสบความสําเร็จได เพราะมีความอดทนต4อความยากลําบาก
และสถานการณที่ไม4พึงประสงค
1.1.4 ความสันโดษ หมายถึง การมีความยินดีและพอใจในตนเอง พอใจในสิ่งที่มีอยู4
พอใจในความเป(นอยู4ของตน ไม4คิดอยากไดของคนอื่น ไม4อิจฉาริษยาผูอื่น ไม4แข4งขันไม4บิดเบียนผูอื่น
นอกจากหลักธรรม 4 ประการนี้แลวยังมีหลักธรรมที่สอนใหคนตระหนักถึงตนเองในเรื่องการประมาณ
ตนหลักธรรมนี้เรียกว4า “สัปปุริสธรรม” เป(นคุณธรรมของสัตบุรุษ คือ คนที่น4านับถือ
(พระราชวรมุนี, 2528: 1-4)
1.1.5 สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ
1.1.5.1 ความเป(นผูรูจักเหตุ รูว4าอะไรเป(นเหตุแห4งสิ่งทั้งปวง เรียกว4า
“ธัมมญƒุตา” ธรรมขอนี้ทําใหคนคิดใคร4ครวญก4อนที่จะทําอะไรลงไป
1.1.5.2 ความเป(นผูรักผล รูว4าผลที่เกิดจากการกระทําเป(นคุณหรือเป(นโทษแก4
ตนหรือผูอื่นอย4างไรเรียกว4า “อัตถัญƒุตา”
1.1.5.3 ความเป(นผูรูจักเวลา รูว4าเวลาใดควรหรือไม4ควรทําอะไรทําใหตรงเวลา
ใหเป(นเวลา ใหทันเวลา ใหถูกเวลา เรียกว4า “กาลัญƒุตา”
1.1.5.4 ความเป(นรูจักประมาณ รูจักประมาณในการบริโภค รูจักประมาณใน
การใชจ4ายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด ตลอดจนการพักผ4อนหลับนอนและการ
สนุกสนานรื่นเริงต4างๆ เรียกว4า “มัตตัญƒุตา”
1.1.5.5 ความเป(นผูรูจักตน รูจักสถานภาพของตนเอง รูชาติ รูตระกูล รู
ตําแหน4งหนาที่ รูบุคคลแลวปฏิบัติใหเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงส4งเสริม ทําการต4างๆ ให
สอดคลองกับจุดตรงทางที่จะใหเจริญงอกงามบังเกิดผลดี เรียกว4า “อัตตัญƒุตา”
1.1.5.6 ความเป(นผูรูจักมารยาทในสังคม รูจักใชคําพูดแสดงกิริยาท4าทางให
เหมาะสมกับสังคมและสถานการณเรียกว4า “ปริสัญƒุตา”
1.1.5.7 ความเป(นผูรูจักเลือกคน รูจักเลือกบุคคลว4าใครเป(นคนดีควรคบ ใคร
เป(นคนไม4ดีไม4ควรคบ ถาเป(นหัวหนางานก็รูว4าควรจะเลือกใชคนประเภทใดใหเหมาะสมกับงาน
เรียกว4า “ปุคคลัญƒุตา”
1.1.6 อิทธิบาท 4 เป(นหลักธรรมที่สอนใหคนมีความมานะพยายามใหถึงความสําเร็จ
หรือคุณธรรมที่นําไปสู4ความสําเร็จแห4งผลที่มุ4งหมายมี 4 ประการ ไดแก4 (บุญมี แท4นแกว, 2539:
264–265; สมพร สุทัศนีย, 2537: 446)
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1.1.6.1 ฉันทะ คือ ความพอใจ ตองการที่จะทํา ใฝLใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู4เสมอ มี
ความพอใจ และปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป
1.1.6.2 วิริยะ คือ ความเพียร ขยันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง
อดทน ไม4ทอถอย
1.1.6.3 จิตตะ คือ ความสนใจฝ0กใฝLอยู4กับงานที่ทํา ไม4ปล4อยใจใหฟุ‚งซ4าน
เลื่อนลอย ขาดสติ
1.1.6.4 วิมังสา คือ มุ4งทํางานใชป0ญญาพิจารณาทํางานดวยความรอบคอบ
หมั่นตรวจสอบสาเหตุและผลที่เกิดจากการกระทํานั้น
การใชหลักธรรมในการตรวจสอบของตนเอง เพื่อจะรูจักตนเองนั้นเป(นสิ่งสําคัญมาก ดังได
กล4าวแลว เช4น บางคนตองการที่จะเป(นที่รักของทุกคนเพราะคิดว4าการเป(นที่รักของทุกคนเป(น
ความสุขจึงแสวงหาความรักดวยการครอบครอง หวงแหน ดื้อดึง เอาแต4ใจ เราอุปาทานเป(นเครื่องวัด
คนที่ตนรักว4าตองเป(นเหมือนอย4างตน คอยบีบบังคับคนที่ตนรักและประเมินผลโดยการเรียกรองโดย
ไม4มีที่สิ้นสุด (พระมหาอดิศร ถิรสีโล, 2540: 8) ตัวอย4างเช4นนี้บ4งบอกไดชัดเจนว4าบุคคลไม4ได
ตรวจสอบตนเองและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะในองคการถาผูบริหารถือสิทธิโดยคิดว4าตนมีอํานาจ
จะโยกยายสับเปลี่ยนอะไรตามใจของตน ความสัมพันธย4อมเสื่อมสลายลง ดังนั้น การยึดถือหลักธรรม
หรือคุณธรรมส4วนบุคคลย4อมก4อใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดี
1.2 หลักธรรมสําหรับรูจักผูอื่น นอกจากหลักธรรมส4วนบุคคลแลว ยังมีหลักธรรมบาง
ประการที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งถือว4าเป(นหลักธรรมที่สอนใหรูจักบุคคลอื่นดวย เช4น
หลักธรรมที่กล4าวว4าคนเราต4างจิตต4างใจ คือ มีความแตกต4างกันซึ่งสอดคลองกับจิตวิทยา แต4ส4วนที่
คลายคลึงกัน คือ ต4างก็มีกิเลส ตัณหา โลภะ โทสะ โมหะ หรือมีความตองการดวยกันทุกคน เช4น
ตองการลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข (มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2470 อางถึงใน รุจิร ภู4สาระ,
2541: 62)
1.3 หลักธรรมสําหรับติดต4อสัมพันธกับผูอื่น มีดังนี้
1.3.1 พรหมวิหาร 4 เป(นหลักธรรมที่ก4อใหเกิดความรักใคร4
(พระราชวรมุนี, 2523: 9; ไสว มาลาทอง, 2542: 139–140) ไดแก4
1.3.1.1 เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนามีไมตรีตองการช4วยเหลือให
ทุกคนประสบประโยชนและความสุข
1.3.1.2 กรุณา หมายถึง ความสงสาร อยากช4วยเหลือผูอื่นใหพนจากความ
ทุกข
1.3.1.3 มุทิตา หมายถึง ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผูอื่นอยู4ดีมีสุขก็มีใจ
เบิกบาน เมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จก็พลอยยินดีดวย
1.3.1.4 อุเบกขา หมายถึง ความมีใจเป(นกลางวางเฉย ไม4ลําเอียง ไม4ว4าเพราะ
รักหรือชัง
1.3.2 สังคหวัตถุธรรม เป(นบุคคลที่ใชในการสงเคราะหใหความช4วยเหลือเป(นการ
สรางมิตรภาพที่ดีต4อกันหรือคุณธรรมอันเป(นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผูอื่น
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1.3.2.1 ทาน คือ การใหป0นสิ่งของใหป0นความรักใหความช4วยเหลือกันดวย
สิ่งของตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอน
1.3.2.2 ป[ยะวาจา คือ วาจาที่เป(นที่รัก กล4าวคําสุภาพไพเราะ อ4อนหวาน
สมานสามัคคีใหเกิดไมตรี และความรักใคร4นับถือ
1.3.2.3 อัตถจริยา คือ การประพฤติใหเป(นประโยชนต4อกันและช4วยเหลือ
ช4วยเหลือเกื้อกูลกัน
1.3.2.4 สมานัตตา คือ ความเป(นคนที่ตนเสมอ วางตนเหมาะสมเสมอตนเสมอ
ปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันต4อคนทั้งหลาย ไม4เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกขโดย
ร4วมรับรูร4วมแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนสุขร4วมกัน
1.3.3 ฆราวาสธรรม 4 ไดแก4 ธรรมของฆราวาสที่ใชสําหรับการสรางความสัมพันธกับ
ผูอื่น ไดแก4 (ไสว มาลาทอง, 2542: 11-21)
1.3.3.1 สัจจะ คือ การมีความซื่อสัตยจริงใจต4อกัน ไม4นินทาว4าราย
1.3.3.2 ทมะ คือ การข4มใจตนเอง รูจักระงับใจไม4วู4วาม ไม4แสดงความโกรธ
เคืองจนออกนอกหนา
1.3.3.3 ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต4อกิเลส ความชั่วรายต4างๆสามารถ
เอาชนะความยากลําบากได
1.3.3.4 จาคะ คือ การใหบริจาคสิ่งของใหผูอื่นที่กําลังไดรับความเดือดรอน
2. คุณธรรมสําหรับผูบริหาร ผูบริหารเป(นผูนําในองคการคลายกับพระราชาที่ปกครอง
แผ4นดินที่ทรงไวซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” ผูบริหารจึงควรปฏิบตั ิหลักธรรมเยี่ยงพระราชาต4อไปนี้
(พระราชวรมุนี, 2523: 19-21; ไสว มาลาทอง, 2542: 75-77; อดุลย สาระบาล, 2536: 70)
2.1 ทศพิธราชธรรม
2.1.1 ทาน การใหสิ่งของที่ควรให ใหในสิ่งที่เขาตองการ คือ ใหเมื่อผูใตบังคับ
บัญชาไดรับความเดือดรอน การใหดังกล4าวมี 2 ประการ คือ ใหอภัย และใหความยุติธรรม
2.1.2 ศีล ความประพฤติดีงาม คือ การไม4ประพฤติชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ แต4เป(นการ
สํารวมกาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย
2.1.3 ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ เป(นตน ตลอดจนชีวิตของ
ตนเพื่อรักษาประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง
2.1.4 อาชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจไม4หลอกลวงประชาชน
2.1.5 มัทวะ ความอ4อนโยน คือ มีอัธยาศัยไม4เย4อหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มี
ความงามสง4าเกิดท4วงทีกิริยาสุภาพนุ4มนวลละมุนไม4ใหไดความรักภักดีแต4มิขาดยําเกรง
2.1.6 ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหมาครอบงํา ระงับยับยั้งข4มใจได
ไม4หลงใหลหมกมุ4นในความสุขสําราญและความปรนเปรอมีความเป(นอยู4สม่ําเสมอหรืออยู4อย4างสามัญ
มุ4งมั่นแต4จะบําเพ็ญเพียรทํากิจใหสมบูรณ
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2.1.7 อักโกธะ ความไม4โกรธ คือ ไม4กริ้วกราดลุอํานาจความโกรธ จนเป(นเหตุให
วินิจฉัยความและกระทําการต4างๆ ผิดพลาดเสียธรรม แต4มีความรักเมตตาปรารถนาดีต4อ
ผูใตบังคับบัญชาดวยความบริสุทธิ์และสม่ําเสมอ ปรารถนาใหผูอื่นเจริญทุกดาน
2.1.8 อวิหิงสา ความเบียดเบียน คือ ไม4บีบคั้นกดขี่ ไม4เบียดเบียนผูอื่นใหไดรับความ
ทุกขยากไม4กลั่นแกลงรังแกลูกนอง
2.1.9 ขันติ ความอดทน คือ อดทนต4องานที่ตรากตรํา อดทนต4อความเหนื่อยยาก อด
กลั้นข4มใจ และหักหามใจตนเองมิใหพ4ายแพแก4กิเลส
2.1.10 อวิโรธนะ ความไม4คลาดธรรม คือ การประพฤติตนเที่ยงตรง มีความยุติธรรม
การระวังไม4ทําอะไรผิดพลาด จะทําอะไรก็ศึกษาพิจารณาไตร4ตรองคิดใหรอบคอบใหรูทั่วถึงแน4นอนถึง
ทางดีทางเสีย ทางถูกทางผิด ทางควรทางไม4ควรเสียก4อนแลวจึงตัดสินใจทําโดยไม4ใหผิดพลาด
กล4าวโดยสรุป ผูบริหารการศึกษาผูใดประกอบพรอมไปดวยคุณธรรมของ
กัลยาณมิตร คุณธรรมอันเป(นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผูอื่น คุณธรรมสําหรับผูที่ไม4ใช4นักบวช คุณธรรมของ
คนที่น4านับถือจะไดชื่อว4าเป(นผูบริหารตามแบบฉบับที่สมบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม ตามนัยพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู4หัวดังกล4าว
ในยุคขอมูลข4าวสารที่ทันสมัยและไรพรมแดน มีการวิเคราะหวิกฤติที่เกิดขึ้นในหน4วยงาน
แลวปรับวิกฤตินั้นใหเป(นโอกาสในการพัฒนางานวิชาการ ที่สําคัญผูบริหารการศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เป(นแบบอย4างใหแก4ผูใตบังคับ
บัญชา หรือบุคคลทั่วไป ศรัทธาและเชื่อถือในคุณธรรมจริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน และยึด
คุณธรรมจริยธรรมดังกล4าวมาใชประกอบในการบริหารงาน สิ่งที่จําเป(นอย4างยิ่งในดานการปฏิบัติงาน
ไดแก4 มีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน กําหนดเป‚าหมาย วัตถุประสงค มีแผนงานต4างๆ ทุก
งานทั้งในระดับกองการศึกษาและสถานศึกษา มีการนิเทศงานระหว4างการปฏิบัติงานอย4างต4อเนื่อง
ผูบริหารการศึกษาที่ดี และประสบผลสําเร็จจําเป(นตองมีทักษะดานการประสานที่ดี มีการจัดระเบียบ
การทํางานใหการทํางานไม4เกิดความซับซอนกัน โดยใหรูซึ่งกันและกันว4าใครทําอะไร เพื่อใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคการประสานงานจึงมีความสําคัญและจําเป(นอย4างยิ่งสําหรับการปฏิบัติงานเป(น
ประโยชนต4อการบริหารงานของผูบริหารงานทุกระดับ และทุกหน4วยงาน เพราะทําใหไดรับความ
ร4วมมือร4วมใจจากทุกๆ ฝLาย ทําใหงานนั้นบรรลุตามเป‚าหมายอย4างราบรื่นและรวดเร็วประหยัดเวลา
ในการทํางาน และลดความขัดแยงในการทํางาน และช4วยใหดําเนินงานเป(นไปอย4างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนทั้งดานส4วนตัวและส4วนรวม ทําใหหน4วยงานหรือองคการเจริญกาวหนาในที่สุด โดยนํา
ทฤษฎีภาวะผูนํา และทฤษฎีการจูงใจมาประกอบ เพื่อเป(นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารงานใน
องคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป‚าหมายที่องคการไดตั้งไว และเพื่อ
ประโยชนสูงสุดกับผูมีส4วนไดเสียใหมากที่สุด นั่นคือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
พัชสิรี ชมพูคํา (2552: 197-207) ไดกล4าวเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําไวว4า
เนื่องจากภาวะผูนําเป(นหัวขอที่ไดรับความสนใจอย4างมาก จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําขึ้นมากมาย
โดยทฤษฎีส4วนใหญ4จะพยายามอธิบายว4า บางคนเป(นผูนําและบางคนไม4ไดเป(นผูนําและทําไมบางคน
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เป(นผูนําทีมีประสิทธิผล ในขณะที่บางคนเป(นผูนําทีไม4มีประสิทธิผล จากการศึกษาภาวะผูนําตั้งแต4
อดีตจนถึงป0จจุบัน สามารถแบ4งกลุ4มของทฤษฎีตามเวลาที่ศึกษาและมีแนวคิดในทางเดียวกันได
3 กลุ4ม คือ
1. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) ในการศึกษาภาวะผูนําในช4วงแรกๆ
ใหความสนใจกับการศึกษาถึงลักษณะที่ทําใหบุคคลหนึ่งกลายเป(นผูนําและลักษณะที่ทําใหผูนําที่มี
ประสิทธิผล โดยเริ่มตนจากการศึกษาลักษณะที่เห็นไดง4ายที่สุด คือ ลักษณะทางกายภาพ เช4น ความ
สูง น้ําหนัก เป(นตน เพื่อหาความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับประสิทธิผลของภาวะผูนํา อีก
แนวหนึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อพื้นฐานว4า คนเกิดมาเพื่อเป(นผูนํา (Born to Be) คนเป(นผูนําได เพราะเกิด
มากับลักษณะนั้น แต4เมื่อศึกษาไดระยะหนึ่งไม4สามารถสรุปไดถึงลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิผล
ต4อมาจึงไดเปลี่ยนไปศึกษาคุณลักษณะที่เป(นบุคลิกลักษณะ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญของ
ผูนําที่มีประสิทธิผลโดยการศึกษาที่แพร4หลายในแนวคิดนี้ไดแก4 การศึกษาของ ราลฟ‰ สตŠอกดิล
(Ralph Stogdill) ในป‹ ค.ศ. 1948 ที่ไดเสนอว4าลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผลประกอบดวย 1. การมี
อํานาจครอบงําคนอื่นได 2. ความฉลาด 3. ความมั่นใจในตนเอง 4.เต็มไปดวยพลัง 5. มีความรูในงาน
2. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) ถึงแมว4า คุณลักษณะไม4สามาร
ช4วยไดมากนักในการอธิบายถึงการเป(นผูนําที่มีประสิทธิผลความพยายามในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผูนํายังคงมีอยู4 โดยในสงครามโลกครั้งที่สอง การศึกษาเรื่องภาวะผูนําไดเปลี่ยนความสนใจจาก
การศึกษาคุณลักษณะมาเป(นการศึกษารูปแบบ (Style) สิ่งที่ผูนําทํา กล4าวอีกนัยหนึ่ง คือ ภาวะผูนํา
เป(นสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยรูปแบบภาวะผูนํา มี 3 ประเภทใหญ4ๆ ดวยกันไดแก4
1. รูปแบบเผด็จการ (Autocratic Style) ผูนําที่มีรูปแบบเผด็จการ เป(นผูนําที่ชอบใช
อํานาจและตัดสินใจดวยตนเอง ผูตามเป(นเพียงผูคอยรับฟ0งคําสั่งและปฏิบัติตาม การสื่อสารระหว4าง
ผูนําและผูตามมักเป(นแบบทิศทางเดียว คือ จากผูนําถึงผูตาม ขอดีของรูปแบบภาวะผูนํานี้ คือ การ
ตัดสินใจมักเกิดขึ้นไดอย4างรวดเร็ว เฉียบขาด แต4ขอเสีย คือ ลดโอกาสที่จะไดใชความความเชี่ยวชาญ
ของผูตามในการวางแผนและการตัดสินใจ
2. รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) รูปแบบประชาธิปไตย เป(นรูปแบบของ
ผูนําที่ใหอํานาจผูตามในการตัดสินใจในขอบเขต แต4ผูนํายังคงตองมีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เป(น
การบริหารแบบการใหมีส4วนร4วมแก4ผูตาม ผูตามมีส4วนร4วมในการตัดสินใจ การสื่อสารระหว4างผูนํา
และผูตามเป(นแบบสองทาง คือ ทั้งจากผูนําสู4ผูตาม และจากผูนําสู4ผูตามซึ่งแน4นอนว4า เมื่อรูปแบบ
ประชาธิปไตยนี้ ทําใหคนมีส4วนร4วมและจะเพิ่มความรูสึกเป(นส4วนหนึ่งขององคการ แต4มีขอเสียที่อาจ
ทําใหไม4สามารถตัดสินใจ ไดรวดเร็ว
3. รูปแบบปล4อยปละละเลย (Laissez- Faire Style) เป(นรูปแบบที่ผูนําไม4ทําอะไรเลย
โดยใหอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดแก4ผูตาม ผูใดอยากจะทําอะไรก็สามารถทําไดตามใจ
ชอบ ผูนําจะวางตัวอยู4เหนือป0ญหา ดังนั้น การสื่อสารส4วนใหญ4จึงเกิดในแนวนอน คือ ระหว4างผูตาม
กันเอง ขอดีของรูปแบบภาวะผูนํานี้ที่พอจะมีบาง คือ ทําใหผูตามไดดูแลตนเองมีอิสระในการที่จะทํา
สิ่งต4างๆ แต4ขอเสีย คือ ขาดเป‚าหมายและทิศทางของกล4ม
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จากรูปแบบภาวะผูนําขางตน เคยเป(นที่เชื่อกันว4ารูปแบบที่ดีที่สุดคือ รูปแบบประชาธิปไตย
แต4จากหลายการศึกษาไม4สามารถสรุปไดอย4างแน4นอนตรงกันเช4นนั้น ถึงแมว4าหลายการศึกษาพบว4า
รูปแบบประชาธิปไตย มีแนวโนมนํามาสู4ความพึงพอใจของผูตาม แต4ก็ในบางกรณีเช4น ผูตามบางคน
ชอบที่จะถูกบอกใหทํามากกว4าที่จะเขาไปมีส4วนร4วมในการตัดสินใจ และในบางครั้งกรณีฉุกเฉิน
รูปแบบเผด็จการอาจดีกว4าเพราะเร็วและเฉียบขาด
เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ (2636: 76-79) ไดเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบตาข4ายการ
บริหารหรือตารางการจัดการ (Managerial Grid) ซึ่งพัฒนาโดย เบลค และมูตัน (Blake and
Mouton, 1964) ตาข4ายการบริหารประกอบดวย 2 มิติ คือ
1. มิติมุ4งคน (Concern for People)
มิติมุ4งคน หมายถึง วิธีการที่ (how) ผูนําใชในการทํางานร4วมกับผูตาม ซึ่งประกอบดวย
ความผูกพันของบุคคล เพื่อบรรลุเป‚าหมายขององคการ การตระหนักถึงและส4งเสริมศักดิ์ศรีของผูตาม
ความรับผิดชอบที่ตั้งอยู4บนพื้นฐานของความไววางใจมากกว4าการออกคําสั่ง การจัดสภาพแวดลอมที่ดี
ในการทํางาน การส4งเสริมความสัมพันธที่ดีระหว4างบุคคล เป(นตน
2. มิติที่มุ4งผลผลิต (Concern for Production)
มิติที่มุ4งผลผลิต หมายถึง วิธีการที่ (How) ผูนําใชเพื่อใหเกิดผลผลิต ซึ่งประกอบดวย
ทัศนคติที่มีต4อสิ่งต4างๆ เช4น คุณภาพในการตัดสินใจ นโยบาย กระบวนการในการปฏิบัติงานความคิด
สรางสรรคเกี่ยวกับการวิจัยปริมาณของผลงานคุณภาพของผลงาน เป(นตน โดยทั้งสองมิติเป(นอิสระแก4
กัน แต4ละมิติแบ4งออกเป(น 9 ช4อง จาก 1 ถึง 9 ซึ่ง 1 หมายถึง ต่ํา , 5 หมายถึง ปานกลาง และ 9
หมายถึง สูง ดังนั้น ตาข4ายการบริหารของ เบลค และมูตัน จึงมี 81 ช4อง แต4ละช4องแทนแบบหนึ่งของ
การเป(นผูนํา (Blake and Mouton, 1964:11)
(1,9 )

(9,1 )

มุ4งที่คน

(5,5)

มุ4งที่ผลผลิต

(1,1)

(9,1 ) รูปภาพ
ภาพประกอบ 1 ตาข4ายการบริหารหรือตารางการจัดการของ เบลค และมูตัน
(Blake and Mouton อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2536: 77)
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ลักษณะของผูบริหารแบบต4างๆ และพฤติกรรมของผูบริหาร รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก4
1. ผูนําแบบ (1,1) หรือแบบไม4เอาไหน (Impoverished) เป(นผูนําที่ไม4สนใจทั้งคนและ
ไม4หวังผลของงาน บริหารงานแบบเนือยๆ เฉื่อยชา ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม ไดเท4าไรก็เอาเท4านั้น
ทํางานประจําไปเรื่อยๆ โดยไม4มีจุดมุ4งหมาย เป(นผูนําที่แยกตนเองออกจากคนอื่นๆ ในองคการ มอบ
อํานาจใหคนอื่นทํา ตนเหมือนผูนําสารจากผูบังคับบัญชาไปส4งใหใตผูบังคับบัญชา เป(นผูนําที่มี
ประสิทธิผลนอยที่สุด เพราะไม4สามารถทํางานใหบรรลุเป‚าหมายได เมื่อเผชิญกับความขัดแยง ผูนํา
แบบ (1,1 ) จะพยายามวางตัวเป(นกลาง แยกตัวเองออกจากสถานการณขัดแยง พยายามหลีกเลี่ยง
ความขัดแยง ใหมีรายงานเกี่ยวกับความขัดแยง เป(นลายลักษณอักษร โดยอางว4าเพื่อจะไดขอมูล
เพิ่มเติมแต4แทที่จริงแลวเป(นการเลี่ยงคําถามที่อาจไปยั่วยุใหเกิดความเห็นไม4ตรงกัน การมอบอํานาจ
ใหผูอื่นมากความจําเป(นก็เป(นอีกวิธีหนึ่งทีผูนําแบบนี้ใชในการหลีกเลี่ยงความขัดแยง ผูนําแบบนี้จะ
สรางกฎระเบียบขึ้นมา ถาจําเป(นจะตองแกป0ญหาความขัดแยงก็จะดําเนินการแกป0ญหาตามระเบียบนี้
(Blake Mouton and Williams 1981)
2. ผูนําแบบ (1,9) หรือแบบชุมนุมสรางสรรค (Country Club) เป(นผูนําแบบลูกทุ4งที่มี
ความสัมพันธกับบุคคลเป(นประการสําคัญ พยายามทําใหเพื่อนร4วมงานเกิดความพอใจสูงสุด เป(นผล
ทําใหผลิตผลของงานมีนอย พยายามสรางความเป(นกันเอง โดยเป(นมิตรกับคนทั้งหลาย แต4มิไดมุ4งที่
จะเห็นผลิตผลของงานมากนัก พยายามทําใหผูตามพอใจ และหลีกเลี่ยงความขัดแยงใหมากที่สุดเท4าที่
จะทําได เมื่อเผชิญกับความขัดแยงผูนําแบบ (1,9) จะพยายามกลบเกลื่อนหรือจะพยายามใหความ
ขัดแยงนั้นเงียบหายไป พยามยามเอาใจใส4ผูอื่นจนกระทั่งตองทําตามความคิดเห็นของคนอื่น แม
ความคิดของตนเอน จะถูกตองก็ตาม ทั้งนี้ เพราะไม4อยากใหคนอื่นเกิดความไม4พอใจ พยายาม
หลีกเลี่ยงการก4อใหเกิดความขัดแยง ถาจําเป(นตองแกป0ญหาความขัดแยงดวยตนเอง ก็จะพยายามจะ
ระงับอารมณของคนทั้งหลาย พยายามใหลืมความตองการที่แตกต4างไปจากคนอื่น พยายามรักษา
น้ําใจคนเป(นประการสําคัญ
3. ผูนําแบบ (9,1) หรือแบบมุ4งแต4งาน (Task Oriented) เป(นผูนําแบบงานขึ้นสมองมุ4งแต4
จะใหงานเสร็จเพียงอย4างเดียว โดยไม4สนใจความตองการของบุคคล มุ4งแต4ประสิทธิภาพของการ
ทํางาน โดยไม4ค4อยคํานึงความเป(นมนุษยของเพื่อนร4วมงาน ใชอํานาจกับลูกนอง เป(นผูบ4งชี้ว4าลูกนอง
ควรจะทําอะไรและจะทําอย4างไร ชอบใชอํานาจ กฎ ระเบียบและการสั่งการ เมื่อเผชิญกับความ
ขัดแยง ผูนําแบบ (9,1) จะใชอํานาจในการระงับความขัดแยง โดยมุ4งที่การเอาแพเอาชนะกันโดยที่
ตนเองตองเป(นผูชนะ ในสถานการณความขัดแยง มักจะถามเพื่อนร4วมงานว4าจะอยู4หรือจะไป เมื่อ
ตนเองเป(นฝLายมีอํานาจ ดังนั้น ลูกนองจึงตองเป(นฝLายแพ ผูบริหารแบบนี้ไม4ชอบการทํางานเป(นทีม
เพราะกลัวจะรวมหัวกันคัดคาน แกป0ญหาความขัดแยง หรือโดยวิธีการที่ตนเองเป(นฝLายชนะ
4. ผูนําแบบ (9,9) หรือแบบแล4นเป(นทีม(Team) เป(นผูนําที่เนนทั้งคนและผลงาน ทํางาน
เป(นทีม หรือหมู4คณะ เพื่อนร4วมงานมีความพึงพอใจในการทํางานใหความร4วมมือ มีความผูกพันกับ
งานที่ทํา และกับองคการ ทําใหงานที่ทํามีความสําเร็จสูง ทุกฝLายมีความพึงพอใจในผลงานที่ทํา เมื่อ
เผชิญกับความขัดแยง ผูนําแบบ (9,9) มักจะไม4ค4อยสนใจว4า คู4ขัดแยงเป(นใคร แต4จะพยายามดูว4า
ป0ญหาของความขัดแยงอยู4ที่ใด พยายามหาสาเหตุของความขัดแยง หาขอมูลต4างๆ เกี่ยวกับความ
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ขัดแยง แลวใชกระบวนการแกป0ญหาย4างมีหลักเกณฑ พยายามแกป0ญหาของความขัดแยงอย4างมี
เหตุผล ผูบริหารแบบนี้เห็นว4า ความขัดแยงเป(นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม4ได แต4ก็ไม4ไดเลวรายเสมอไป
พยายามใหคนทั้งหลาย มีส4วนร4วมในการแกป0ญหา เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเป‚าหมายสูงสุด
5. ผูนําแบบ (5,5) หรือแบบทางสายกลาง (Middle of the road) เป(นผูนําที่ใหความสนใจ
ทั้งคนและงาน พอสมควร ใหความสําคัญแก4ทั้งคนและงานในระดับปานกลาง เพื่อนร4วมงานมีความ
พึงพอใจบาง ผลงานก็สําเร็จตามควร เป(นผูนําที่พยายามคงสภาพเดิม (Status qua) ไม4ปรารถนาจะ
เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อเผชิญกับความขัดแยงผูนําแบบ (5,5) จะไม4แสดงว4าเขาขางฝLายใด
พยายามใชทางสายกลางใหทุกคนเห็นว4าตนเองยุติธรรมและมีเหตุผล มักใชวิธีการผ4อนปรน เขาหากัน
มากกว4าที่จะเผชิญหนากัน มอบหมายใหผูอื่นแกป0ญหาหรือใหลูกนองแกป0ญหากันเองอาจโดยการ
แยกคู4ขัดแยงออกจากกัน พยายามไกล4เกลี่ยต4อรองหรือการประนีประนอม
3.ทฤษฎีเชิงสถานการณ, (Situational Theories) เป(นทฤษฎีภาวะผูนําที่เกิดขึ้นมา
หลังจากที่ทฤษฎีก4อนหนานี้ไม4สามารถที่จะเสนอลักษณะและรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลที่ดี
ที่สุดในทุกสถานการณได โดยทฤษฎีในกลุ4มนี้เสนอว4าภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลเกิดจากความเหมาะสม
ลงตัวของรูปแบบภาวะและสถานการณ โดยทฤษฎีหลักๆ ที่มักไดกล4าวถึงในกลุ4มนี้ประกอบดวย
ทฤษฎีตามสถานการณของ ฟ[ดเลอร (Fiedler) ทฤษฎีเสนทางสู4เป‚าหมาย และทฤษฎีภาวะผูนําตาม
สถานการณ เฮอรเซย และ แบลนชารด (Hersey and Blanchard)
3.1 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของฟ[ดเลอร (Fiedler’s Contingency Theory)
ฟ[ดเลอร เป(นผูริเริ่มการศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณกลางป‹
ค.ศ.1960 โดยฟ[ดเลอร ใชเวลาศึกษากว4า 30 ป‹ และไดเสนอว4าประสิทธิผลของผูนําอยู4กับความ
เหมาะสมระหว4างรูปแบบผูนําและสถานการณ โดย ฟ[ดเลอร ใชเครื่องมือที่เรียกว4า Least Preferred
Co–worker (LPC) ในการประเมินรูปแบบผูนําว4า มีรูปแบบเนนความสัมพันธหรือเนนงาน ซึ่ง LPC
เป(นแบบสอบถามที่ถามความคิดเห็นของผูนําที่มีต4อเพื่อนร4วมงานที่อยากร4วมงานนอยที่สุด โดย
แบบสอบถามนั้น ใชคําคุณศัพทที่เป(นเชิงบวกและเชิงลบ โดยเชิงบวกเป(นส4วนของคะแนนสูง ส4วน
ลักษณะเชิงลบเป(นส4วนของคะแนนต่ํา เช4น
ไม4เป(นมิตร --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- เป(นมิตร
1
2
3
4
5
6
7
8
ไม4น4าคบ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- น4าคบ
1
2
3
4
5
6
7
8
ที่มา : พัชสิรี ชมพูคํา (2552: 207)
ตามตรรกะของฟ[ดเลอร คือ ผูนําที่ไดคะแนน LPC สูงจะเป(นคนที่มองเพื่อนร4วมงานที่อยากร4วมงาน
นอยที่สุดในแง4บวก แสดงว4าเป(นผูนําที่เนนความสัมพันธ ส4วนคะแนน LPC ต่ํา แสดงถึงรูปแบบผูนําที่
เนนงา ในทางดานสถานการณประกอบดวย 3 ป0จจัย ไดแก4
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1. ความสัมพันธระหว4างผูนําและผูตาม (Leader–member Relations) นั่นคือ ระดับที่ผูนํา
และผูตาม ส4งเสริม สนับสนุน ไวใจซึ่งกันและกัน
2. โครงสรางของงาน (Task Structure) เป(นระดับวางแผนโครงสรางงานภายในกลุ4ม
3. อํานาจตามตําแหน4ง (Position Power) คือ ระดับอํานาจตามตําแหน4งที่ผูนําสามารถให
คุณ หรือใหโทษผูตามในกลุ4มได
3.2 ทฤษฎีความเป(นผูนําเชิงสถานการณของ เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey and
Blanchard,s Theory)
วิเชียร วิทยอุดม (2548: 84-87) ไดกล4าวถึง ทฤษฎีความเป(นผูนําเชิงสถานการณ
ทฤษฎีของ เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey and Blanchard ,s Theory) เป(นทฤษฎีวงจรชีวิติของ
ความเป(นผูนํา ซึ่งไดกล4าวว4า ผูนําที่มีประสิทธิผลเป(นผลมาจากความเหมาะสมระหว4างรูปแบบความ
เป(นผูนํา และความเต็มใจของผูตาม (Hersey and Blanchard, 1966: 42-47) ความเต็มใจของผูตาม
จะเพิ่มขึ้นในช4วงของชีวิตของความสัมพันธของพวกเขากับผูนํา ซึ่งเรียกว4า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ความเป(นผูนําอยู4ตลอดเวลา ทฤษฎีนี้จะมุ4งเนนไปที่ 2 มิติของรูปแบบความเป(นผูนํามี ดังต4อไปนี้
1. พฤติกรรมมุ4งงาน (Task Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เป(นลักษณะเฉพาะของ
ผูนํา หนาที่ของส4วนตัวบุคคลหรือของกลุ4ม กิจกรรมและความรับผิดชอบต4อเป‚าหมายที่ไดวางไว การ
จัดองคการ การจัดตารางเวลา การอํานวยการและการควบคุม
2. พฤติกรรมมุ4งสัมพันธ (Relationship behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ติดต4อสื่อสารของผูนํา เช4น การฟ0ง การใหการสนับสนุน การส4งเสริมใหมีการปฏิบัติต4อกัน การ
จัดเตรียมขอมูลป‚อนกลับ และ การสนับสนุนส4วนบุคคล และกลุ4ม เฮอรเซย และ แบลนชารด
แบ4งภาวะผูนําออกเป(น 4 แบบ คือ
2.1 การบอกกล4าว (Telling) (1 หรือ S1 มุ4งงานสูง มุ4งความสัมพันธต่ํา) ผูนําจะ
ระบุงานของพนักงานอย4างรอบคอบ และอธิบายสิ่งที่ตองทําและทําออย4างไร โดยมีการชี้แนะแนว
ทางการจัดวางแนวทางเอาไวให จัดเตรียมการสอนเฉพาะอย4าง และควบคุมการปฏิบัติงานอย4าง
ใกลชิดรูปแบบของผูนําแบบนี้จะใชดีที่สุดเมื่อพนักงานทั้งไม4เต็มใจและขาดความสามารถและขาด
ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย4างยิ่งเหมาะกับลูกนองที่มีคุณภาพนอย และใชกับผูที่ไม4
สามารถรับผิดชอบตนเองไดอันจะนํามาซึ่งความเสียหายได
2.2 การขายความคิด (Selling) ) (2 หรือ S2 มุ4งงานสูง มุ4งความสัมพันธสูง)
ผูนําจะจ4ายงานในขณะเดียวกันก็จะความตองการของพนักงานดวย โดยมีการอธิบายถึงการตัดสินใจ
ทําใหพวกเขาเกิดความกระจ4างชัดและโนมนาวพนักงานใหทําตามดวยความจําเป(น รูปแบบของผูนํา
แบบนี้ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อพนักงานมีความเต็มใจในการทํางานแต4ขาดทักษะที่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย4างยิ่งเหมาะกับลูกนองที่มีความพรอมนอยจนถึงปานกลาง ใชกับบุคคลที่ไม4สามารถทํา
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ตองใชการสั่งการ ชี้แนะดวยการอธิบาย และการใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิด
ความกระตือรือรน
2.3 การมีส4วนร4วม (Participating) (3 หรือ S3 มุ4งงานต่ํา มุ4งความสัมพันธสูง)
ผูนําจะดําเนินการติดต4อสื่อสาร การสนับสนุนและแสดงบทบาทอํานวยการเฉพาะอย4างเพื่อใหสําเร็จ
ดวยการเปลี่ยนความรับผิดชอบที่สําคัญต4อผูตาม กระตุนพนักงานใหมีส4วนร4วม ในการตัดสินใจและ
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ทํางานร4วมกับคนอื่นไดง4ายขึ้น รูปแบบของผูนําแบบนี้ มีจะ เหมาะสมเมื่อพนักงานเริ่มจะมีทักษะแต4
ขาดความเชื่อมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง โดยเฉพาะอย4างยิ่งเหมาะกับลูกนองที่มีความพรอม
ปานกลางถึงมาก สามารถที่จะรับผิดชอบดวยการใชวิธีสรางแรงจูงใจใหเขามีส4วนร4วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ ซึ่งจะช4วยเพิ่มคุณค4าในการทํางานมากขึ้น
2.4 การมอบหมายงานใหทํา (Delegating)
(4 หรือ S มุ4งงานต่ํามุ4งความสัมพันธต่ํา) ผูนําจะแนะแนวทางหรือการใหการสนับสนุนนอยและเป[ด
โอกาสใหแก4พนักงานสามารถทํางานสําเร็จไดดวยตนเองโดยใชเฝ‚าการสังเกตและการตรวจการทํางาน
ของพนักงานหลังจากใหความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการนําไปปฏิบัติ การใชประโยชนที่ไม4
เหมาะสมของรูปแบบนี้สามารถส4งผลใหผูนําหลุดออกจากการะบวนการตัดสินใจ รูปแบบของผูนํา
แบบนี้จะใชไดดีที่สุดกับพนักงานที่มีความสามารถและยินดีที่จะรับผิดชอบ
ทฤษฎีความเป(นผูนําตามวงจรชีวิตนี้ตองการใหผูนําสามารถพัฒนาสมรรถภาพในการ
วิเคราะหและเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ ใส4ใจต4อความรูสึกของลูกนองและงานที่ไดรับ
มอบหมาย และเพื่อความมีประสิทธิภาพจึงตองเนนที่ความแตกต4างในความพรอมของลูกนองเป(น
สําคัญ
3.3 ทฤษฎีเสนทาง – เป‚าหมาย (Path-Goal Theory)
พัชสิรี ชมพูคํา (2552: 208-211) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว4า เป(นทฤษฎีที่
ถูกนําเสนอโดย โรเบิรต เฮาส (Robert House) ครั้งแรกในป‹ ค.ศ.1971 โดยพัฒนาจากทฤษฎีความ
คาดหวัง (Expectancy Theory) ที่เชื่อว4าความพยายามจะนํามาสู4ผลการทํางาน และผลการทํางาน
จะนํามาสู4ผลการตอบแทน (Effort…> Performance…> Outcome) เพราะฉะนั้น พฤติกรรมผูนํา
จึงถูกคาดหวังใหเป(นคนบอกหนทางที่จะนํามาซึ่งการบรรลุเป‚าหมายของผูตามได หรือกล4าวอีกนัย
หนึ่ง พฤติกรรมผูนําจะเป(นสิ่งที่สรางแรงจูงใจไดหากผูนําสามารถ ลดสิ่งกีดขวางการบรรลุเป‚าหมาย
ใหแนวทางและสนับสนุนตามที่ผูตามตองการ และผูกรางวัลเขากับการบรรลุเป‚าหมาย โดย เฮาส
มองว4างานหลักของผูนํา คือ ช4วยใหผูตามเดินไปตามเสนทาง (Path) ที่ถูกตอง ในการบรรลุเป‚าหมาย
และมีรางวัลที่มีคุณค4าสําหรับผูตาม ซึ่ง เฮาส เชื่อว4า ผูนําแต4ละคนแสดงรูปแบบภาวะผูนําไดมากกว4า
1 รูปแบบ และควรปรับปรุงแบบผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณและมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ป‹ ค.ศ. 1996 เป(นทั้งหมด 8 รูปแบบ ซึ่งไดแก4
1. การทําใหเห็นหนทางไปสู4เป‚าหมายชัดเจน (Path-Goal Clarifying)
2. การมุ4งเนนความสําเร็จ (Achievement-Oriented)
3. การช4วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน (Work Facilitation)
4. การใหการสนับสนุน (Supportive)
5. การช4วยการประสานปฏิสัมพันธ (Interaction Facilitation)
6. การเนนการตัดสินใจดวยกลุ4ม (Group Oriented Decision Making)
7. การเป(นตัวแทนและสรางเครือข4าย (Representation and Networking)
8. การสรางคุณค4าเพิ่ม (Value Based)
ซึ่งสถานการณในทฤษฎีนี้ประกอบดวย
1. ลักษณะของผูตาม อันไดแก4 บุคลิกลักษณะของผูตาม ความสามารถในงาน
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ความตองการบรรลุความสําเร็จ ประสบการณ หรือความตองกาความชัดเจน เป(นตน
2. ป0จจัยดานสภาพแวดลอม อันไดแก4 ระบบทํางาน หรือพลวัตรของกลุ4ม เป(นตน
ซึ่งป0จจัยดังกล4าวขางตน เป(นเพียงสิ่งที่ทฤษฎีเสนอแนะเบื้องตน โดยอาจมีองคประกอบของแต4ละ
สถานการณที่แตกต4างกันออกไป ผูนําควรปรับปรุงรูปแบบของตนใหเหมาะสมกับสถานการณ เช4น
ในกรณีที่ผูตามมีความสามารถในการทํางาน ก็มีแนวโนมที่รูปแบบภาวะผูนําที่มุ4งเนนความสําเร็จ จะ
เหมาะสมกว4าในกรณีที่ผูตามไม4มีความสามารถและขาดประสบการณในการทํางาน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2525: 18–19 อางถึงใน Hodge and Johnson: 255-259)
กล4าวว4า ทฤษฎีต4างๆ เกี่ยวกับการเป(นผูนําอยู4 4 แบบ
1. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (The traitist theory) ทฤษฎีนี้ ตั้งอยู4บนสมมุติฐานที่ว4า ผูนําที่
ประสบความสําเร็จจะมีบุคลิกลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งเกื้อกูลใหประสบความสําเร็จ เช4น ผูนํา
ที่ประสบความสําเร็จมักมีร4างกายสูง
2. ทฤษฎีทางสถานการณ (The situational theory) ทฤษฎีนี้ ตั้งอยู4บนสมมุติฐานที่ว4า
บุคคลที่ไดรับการยอมรับว4าเป(นผูที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใดสถานการณหนึ่งก็เพราะเกิดจาก
ลักษณะของกลุ4มที่เขาเป(นผูนํา
3. ทฤษฎีการเป(นผูตาม (The follow ship theory) ทฤษฎีนี้ เป(นการขยาย ทฤษฎี
คุณลักษณะของผูนํา โดยถือว4าการศึกษาควรเป(นผูตามเป(นการศึกษาควรเป(นผูนํา โดยทางออมทฤษฎี
นี้ตั้งอยู4บนสมมุติฐานที่ว4า เครื่องชี้บ4งคุณภาพของผูนําคือคุณภาพของผูตาม ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดใน
การประเมินผลคุณค4าของผูนําก็คือ การวิเคราะหผูตาม
4. ทฤษฎีของผลรวม (The eclectic theory) ทฤษฎีนี้ เป(นผลรวมของทฤษฎีทั้งหลายเป(น
การนําเอาคําอธิบายจากทฤษฎีต4างๆ มารวมกันเพื่อที่จะอธิบายว4าการเป(นผูนํา ตัวอย4าง เช4น
ความสามารถในการตัดสินใจอย4างมีเหตุผล คุณสมบัติที่สําคัญยิ่งสําหรับครูในสถานศึกษา สําหรับ
ครูใหญ4ในสถานศึกษาประถม และครูใหญ4สถานศึกษามัธยม ครูใหญ4แต4ละระดับจะตองรูจักโครงสราง
ของสถานศึกษา ของตน จากตัวอย4างนี้ ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา จะช4วยอธิบายลักษณะของผูนําที่ดี
ทฤษฎีทางสถานการณ จะช4วยใหเรารูจักความแตกต4างของโรงเรียนแต4ละระดับ ถาเอาทฤษฎีมารวม
กันก็ทําใหเราเขาใจการเป(นผูนําไดดีขึ้น
สมยศ นาวีการ (2540: 159-216) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําไว ดังนี้
1. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavior Theories) จะมุ4งเนนไปที่แบบพฤติกรรม หรือสไตล
ความเป(นผูนําที่ปฏิบัติเป(นประจํา และเชื่อว4าพฤติกรรมผูนําสามารถพัฒนาได
2. ทฤษฎีคุณสมบัติ (Trait Theories) จะเกี่ยวของกับดานคุณลักษณะ ดานร4างกาย ภูมิหลัง
สติป0ญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะงาน และคุณลักษณะทางสังคม โดยชี้ใหเห็นว4า บุคคลที่เป(นผูนําจะ
ถูกแยกจากกลุ4มที่ไม4ใช4ผูนํา
3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situational Theories) ความเป(นผูนําที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู4
กับสถานการณ เช4น ทฤษฎีสถานการณของ Fiedler และทฤษฎีความเป(นผูนําตามสถานการณของ
Hersey and Blanchard
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4. ทฤษฎีความเป(นผูนําเชิงปฏิรูป ความเป(นผูนําโดยวิสัยทัศน และบารมี
(Transformational Leadership: Through Vision and Charisma) ซึ่งเป(นมุมมองใหม4 แนวคิดมุ4ง
ไปที่ผูนําสรางแรงจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
สรุปไดว4า การที่จะบริหารใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น โดยจะตองยึดถือ ปฏิบัติ
ตามคุณธรรมทั้ง 3 ดานแลว การมีภาวะผูนําของผูบริหารก็เป(นสิ่งที่จําเป(นอย4างยิ่งที่ทําใหบุคลากรใน
องคการใหการยอมรับนับถือ ใหความเคารพยกย4อง เป(นแบบอย4างใหผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ตองมีทฤษฎีภาวะผูนําเพื่อมาเป(นแนวทางปฏิบัติ และเลือกใชทฤษฎีใหสอดคลอง หรือให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือสถานการณในขณะนั้น เพื่อใหบรรลุเป‚าหมายที่ตั้งไว
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ
1. ทฤษฎีสององค,ประกอบของเฮิรซเบิร,ก (Herz`s Two Factors Theory)
เฮิรซเบิรก (อางถึงใน อํานาจ ธีระวนิช, 2537: 92-93) และเพื่อนร4วมงานของเขาได
สัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี จํานวน 200 คน เกี่ยวกับองคประกอบดานต4างๆ ของงานที่ทํา ผลจาก
การศึกษานี้ ทําใหสามารถแยกองคประกอบต4างๆ ไดเป(นสองพวก กล4าวคือ องคประกอบพวกแรก
เป(นองคประกอบที่มีขึ้น เพื่อป‚องกันความไม4พอใจ (การมีป0จจัยเหล4านี้ไม4ใช4มีเพราะตองการสราง
ความพอใจ เพียงแต4เป(นการป‚องกันการเกิดความไม4พอใจเท4านั้น) องคประกอบพวกที่สอง เป(น
องคประกอบที่มีขึ้นเพื่อสรางความพอใจ เฮิรซเบิรก เรียกกลุ4มองคประกอบที่ป‚องกันความไม4พอใจว4า
ป0จจัยอนามัย (Hygiene Factor หรือ Dissatisfiers) และเรียกกลุ4มองคประกอบที่สรางความพอใจ
กับงานว4า ป0จจัยจูงใจ (Motivators) การศึกษาของ เฮิรซเบิรก พบว4า ป0จจัยอนามัย ก็คือ เงิน การ
บังคับบัญชา สถานะ ความมั่นคง สภาพแวดลอมการทํางาน นโยบาย และการบริหารงาน ป0จจัย
ดังกล4าวเหล4านี้ ไม4ไดจูงใจคน แต4มีหนาที่เพียงป‚องกันความไม4พอใจไม4ใหเกิดขึ้นเท4านั้น ป0จจัยเหล4านี้
ไม4ไดจูงใจใหอยู4ในระดับศูนย ป‚องกันแรงจูงใจไม4ใหเกิดในทางลบ ส4วนป0จจัยที่มีผลในทางบวกต4อ
แรงจูงใจในการทํางาน ก็คือ ลักษณะงาน การยกย4อง ความกาวหนา โอกาสเจริญเติบโต และ
ความสําเร็จ
พรนพ พุกพันธ (2544: 48) เสนอว4า ป0จจัยจูงใจช4วยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
มี 6 ประการ คือ
1. ลักษณะงาน คือ เนื้อหาสาระของงานที่ทาทายความสามารถ เป(นงานที่มี
ประโยชน มีความสําคัญ ซึ่งลักษณะของงานนี้เป(นแรงบันดาลใจใหพอใจที่จะเสี่ยงทํางานนี้ใหได
2. ความสําเร็จของงาน คือ ความมุ4งหวังที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ
3. โอกาสเจริญเติบโต คือ ความเป(นตัวของตัวเองที่จะทํางานโดยมีอิสระในการคิดที่
จะทํางานนั้น หรือไดรับความไววางใจใหทํางานนั้นโดยอิสระ
4. ความรับผิดชอบ คือ มีความรับผิดชอบต4องานนั้นอย4างแทจริง การมีความ
รับผิดชอบย4อมบันดาลใจใหเขาทํางานอย4างทุ4มเทใหประสบผลสําเร็จ
5. ความกาวหนา คือ มีโอกาสที่ทําใหมีความเจริญกาวหนาในการงานของตน
6. ความเป(นที่ยกย4อง ยอมรับ คือ ไดรับการยกย4องยอมรับผลงานที่ทําจากบุคคล
อื่นๆ
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ส4วนป0จจัยอนามัย มี 7 ประการ คือ
1. สถานะของงาน
2. ความสัมพันธระหว4างบุคคล
3. เทคนิคการบริหาร/การบังคับบัญชา
4. นโยบายและการบริหาร
5. ความมั่นคงในงาน
6. เงิน/เงินเดือน
7. สภาพแวดลอมในการทํางาน
2. ทฤษฎีการจูงใจของ แมค เกรเกอร (Douglas McGregor)
แมค เกรเกอร (อางถึงใน อํานาจ ธีระวนิช, 2537: 91-91) กล4าวถึง พฤติกรรม การ
ทํางานของคนแต4ละคนจะแบ4งออกเป(น 2 แบบ ตามทฤษฎีสมมุติ คือ ทฤษฎี X ที่เป(นขอสมมุติว4า
คนงานมีความขี้เกียจและทฤษฎี Y ที่เป(นขอสมมุติว4าคนงานมีความรับผิดชอบอยากทํางาน ดังนี้
ทฤษฎี X
1. คนมีความเกียจครานและตองการหลีกเลี่ยงงานที่ทําอยู4
2. คนไม4มีความทะเยอทะยาน ไม4ตองการความรับผิดชอบ และชอบใหมีการ
ควบคุมสั่งการ
3. คนจะตองถูกควบคุมอย4างใกลชิดและถูกผลักดันใหทํางาน เพื่อความสําเร็จ
ขององคการ
4. คนส4วนใหญ4ไม4เต็มใจและไม4สามารถช4วยแกป0ญหาขององคการได
ทฤษฎี Y
1. การทํางานเหมือนกับการเล4นหรือการพักผ4อน
2. คนไม4เพียงแต4ยอมรับความผิดชอบเท4านั้นแต4คนจะแสวงหาความรับผิดชอบ
ดวย ถาหากสถานการณเอื้ออํานวย
3. คนตองการควบคุมและสั่งการตนเองในการทํางานเพื่อความสําเร็จของ
องคการ
4. คนมีความเต็มใจและสามารถช4วยแกป0ญหาขององคการได
3. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow`s Need Hierarchy Theory)
มาสโลว (อางถึงใน พะยอม วงศสารศรี. 2538: 49) มีความเชื่อว4า พฤติกรรมของบุคคล
เป(นผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการ ความตองการของบุคคลจะเป(นไปตามลําดับขั้น
จากต่ําไปหาสูง บุคคลจะตองไดรับการตอบสนองความตองการระดับต่ําเรื่อยขึ้นไปก4อน เพราะความ
ตองการระดับต่ําเป(นฐานของความตองการระดับถัดไป ถาความตองระดับต่ํายังไม4ไดรับการตอบ
สนองความตองการขั้นต4อไปก็จะไม4พัฒนาขึ้น แต4ทั้งนี้มิได หมายความว4า การไดรับการตอบสนองแต4
ละขั้นตองสมบูรณเสร็จสิ้นไปก4อนแลวขั้นสูงจึงจะเกิดขึ้น การเกิดความตองการจะวนยอนกลับแลวไต4
ขึ้นไปในระดับสูงขึ้นตามลําดับขั้นตอน ความตองการของ มาสโลว ดังนี้
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1. ความตองการทางร4างกาย หรือความตองการพื้นฐาน เช4น อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู4
อาศัย เป(นความตองการซึ่งจําเป(นจะตองไดรับการสนองตอบเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมีป0จจัยที่จําเป(นต4อการดํารงชีวิตแลวมนุษยก็
ตองการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต เช4น ความปลอดภัยในชีวิต ร4างกาย รวมทั้งการมีหลัก
ประกันว4า ป0จจัยที่จําเป(นดานการดํารงชีวิตและจะมีไวอย4างไม4ขาดแคลน
3. ความตองการทางสังคม เมื่อมีความมั่นคงปลอดภัยแลวมนุษยจะตองมีความตองการ
ดานสังคมเพิ่มเขามา กล4าวคือ ความตองการมีส4วนร4วมในสังคม เช4น การมีโอกาสร4วมทํางานกับคน
อื่น ร4วมเล4นกีฬาหรือร4วมเป(นสมาชิกในสโมสร สมาคม ซึ่งแสดงใหเห็นว4า เขาไดรับการยอมรับจาก
กลุ4มคนในสังคม กลุ4มนั้นๆ นั่นเอง
4. ความตองการมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อไดมีโอกาสเป(นสมาชิกในสังคมแลวความตองการ
ต4อไป ก็คือ มนุษยอยากใหคนในสังคมยกย4องเป(นพิเศษกว4าที่เป(นสมาชิกธรรมดาทั่วๆ ไปของสังคม
5. ความตองการประจักษตนเอง หมายถึง ความตองการที่จะใชความสามารถของตน
อย4างเต็มที่ เพื่อสรางสิ่งที่มีค4าในความคิดของตนเอง (อํานาจ ศรีพูนสุข. 2537 : 92)
4. ทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนดและคณะ (McClelland and Others)
แมคคลีแลนด (อางถึงใน เรียม ศรีทอง. 2542: 362) กล4าวว4า มนุษยทํางานโดยมีความ
ตองการที่แตกต4างกัน 3 ประการ ไดแก4
1. มนุษยทํางานเพื่อมุ4งความสําเร็จ (Need for Achievement) เป(นความตองการ มี
ผลงาน และบรรลุเป‚าหมายที่พึงปรารถนาใหได
2. มนุษยทํางานเพื่อมุ4งความสัมพันธ (Need for Affiliation) ไดแก4 ความตองการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
3. มนุษยทํางานเพื่อมุ4งอํานาจ (Need for Power) ไดแก4 ความตองการมีอิทธิพลและ
ครอบงําผูอื่น
5. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ทฤษฎีนี้มีแนวคิดมาจากนักจิตวิทยาหลายคน เช4น เลอลิน โทลแมน (Tolman) และ
ฟรูม (Vroom) (อางถึงใน เรียม ศรีทอง. 2542: 362) มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การจูงใจในการทํางาน อยู4กับ ความคาดหวังของแต4ละบุคคล ที่เพิ่มความพยายามที่จะ
ทํางานใหบรรลุผล
2. การจูงใจในการทํางาน เกี่ยวของโดยตรงกับ คุณค4าที่แต4ละคนจะไดรับจากการทํางาน
ความคิดในการกระตุนใหคนทํางาน ตามแนวทฤษฎีนี้ สามารถทําได 2 แนวทาง ไดแก4 การ
เพิ่มคุณค4าทางบวกของผลที่เกิดขึ้น โดยการสื่อสารใหชัดเจน และอีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่มความ
คาดหวังในผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับงาน หรือการสื่อสารใหทราบความน4าจะเป(นไปของผลลัพธที่
เกิดขึ้น
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6. ทฤษฎีการจูงใจของอีริค เบิรน (Eric Berne)
อีริค เบิรน (อางถึงใน เรียม ศรีทอง. 2542: 263-267) ไดกล4าวถึง การจูงใจจากเทคนิค
การพูดหรือการสื่อสาร โดย อีริค เบิรน กล4าวว4า การติดต4อสื่อสาร เป(นกระบวนการรับและถ4ายทอด
ขอมูลจากแหล4งหนึ่งไปยังแหล4งหนึ่ง โดยมีจุดมุ4งหมายเพื่อสรางความเขาใจ จูงใจใหร4วมมือและรักษา
มิตรภาพระหว4างผูที่ติดต4อกัน โดยนําเสนอทฤษฎีตามทัศนะของ TA (Transaction Analysis) ว4า
เป(นเครื่องมือสื่อสารช4วยพัฒนาความสัมพันธอันดีระหว4างผูที่ติดต4อกัน การวิเคราะหการติดต4อสื่อสาร
ระหว4างบุคคล จะช4วยใหบุคคลสามารถติดต4อสื่อสารไดอย4างมีประสิทธิภาพ ตามทัศนะของ TA เชื่อ
ว4า คนที่รูจักตนเอง เป(นตัวของตัวเอง เป(นบุคคลที่เป[ดเผยตนเอง สามารถที่จะติดต4อสัมพันธกับผูอื่น
ไดอย4างใกลชิดสนิทสนมและมีความจริงใจเขากับผูอื่น
ในการวิเคราะหการติดต4อสื่อสารระหว4างบุคคล เป(นผลทําใหทราบลักษณะความสัมพันธ
ระหว4างบุคคล และป0จจัยของการสื่อสารที่ดีหรือไม4ดี เพื่อนําไปสู4การปรับปรุงการสื่อสารระหว4าง
บุคคล และก4อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย4างเต็มใจ ซึ่งการติดต4อสื่อสารในทัศนะของ TA
มี 3 แบบ ดังนี้
1. การติดต4อสื่อสารแบบสอดคลองกับ (Complementary Transaction) หมายถึง การ
สื่อสารที่เป(นไปตามความตองการของคู4สนทนา ทําใหเกิดความราบรื่นสะดวกสบาย เกิดความเขาใจ
และสรางความพึงพอใจต4อกัน
2. การติดต4อสื่อสารแบบขัดแยงกัน (Crossed Transaction) เป(นการติดต4อสื่อสารที่ไม4
เป(นไปตามตองการของคู4สนทนา มักเป(นอุปสรรคต4อการติดต4อที่ราบรื่นก4อใหเกิดความขัดแยง ไม4พึง
พอใจต4อกัน
3. การติดต4อสื่อสารแบบซ4อนเรน (Ulterior Transaction) เป(นการติดต4อสื่อสารที่มีสิ่ง
แอบแฝงอยู4 ทําใหการแสดงออกทางวาจาไม4สอดคลองกับความคิดและความรูสึกที่แทจริง คําพูดกับ
การแสดงออกไม4ไปดวยกัน
7. ทฤษฎีความเป(นธรรม (Equity Theory)
เฟสติงเกอร (Festinger; อางถึงใน เรียม ศรีทอง. 2542: 365) มีแนวความคิดว4า คนจะ
พอใจมากที่สุด และแรงจูงใจมากที่สุด เมื่อเขาเชื่อว4าเขาไดรับความยุติธรรม นั่นคือ ความเหมาะสม
ระหว4างการลงทุน (Inputs) กับผลที่ไดรับ (Outputs) ถาอัตราส4วนของผลที่ไดรับกับการลงทุนเท4ากัน
ก็จะยุติธรรม แนวคิดทฤษฎีนี้ ช4วยใหคนหนีจากสภาวะอารมณเชิงลบ ไดแก4 ความโกรธ (Angry)
และความรูสึกผิด (Guilt) ทฤษฎีความเป(นธรรมยอมรับวิธีการหลายอย4างที่จะช4วยใหอยู4ในสภาวะ
ยุติธรรมและในการตัดสินใจว4า ยุติธรรมหรืออยุติธรรมนั้น ผูทํางานสามารถเปรียบเทียบไดจาก
อัตราส4วนระหว4างผลที่ไดรับการลงทุนไปบุคคลสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองความไม4ยุติธรรมได
เพื่อช4วยใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสู4ความยุติธรรมมากขึ้น
สรุปไดว4า การที่จะบริหารใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น โดยจะตองยึดถือ ปฏิบัติ
ตามคุณธรรมทั้ง 3 ดานแลว ผูบริหารจําเป(นที่จะตองมีการจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา กระตุน
ผูใตบังคับบัญชาอยู4ตลอดเวลา มีการใหขวัญและกําลังใจ ส4งเสริมใหมีความเจริญในหนาที่อยู4
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ตลอดเวลา ทั้งนี้ตองมีทฤษฎีการจูงใจ เพื่อมาเป(นแนวทางปฏิบัติ และเลือกใชทฤษฎีที่สอดคลอง หรือ
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือสถานการณในขณะนั้น เพื่อใหบรรลุเป‚าหมายที่ตั้งไว
จากที่กล4าวมาขางตนพอสรุปใจความสําคัญไดว4า มนุษยทุกคนมีความอยาก มีความ
ตองการ จึงเป(นธรรมชาติที่เขาจะตองดิ้นรนหาทางดําเนินการอย4างใดอย4างหนึ่ง เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่
ตนเองปรารถนา พนักงานในองคการก็มีความตองการโดยส4วนตัวเช4นเดียวกัน ผูบริหารตองพยายาม
หาวิธีการที่จะสนองความตองการของผูใตบังคับบัญชาทุกคน ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพ
ความเป(นจริงบนพื้นฐานความแตกต4างของเขาแต4ละคน วิธีการที่นักบริหารไดคิดคนขึ้นมาเพื่อสนอง
ความตองการของพนักงานในหน4วยงานอย4างยุติธรรมและเป(นสากล รวมไปถึงคุณธรรมที่ใชในการ
บริหารองคการ ไม4ว4าจะเป(นคุณธรรมดานการครองตน คุณธรรมดานการครองคน และคุณธรรมดาน
การครองงาน คือ การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกําหนดบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในองคการ
เพื่อเป(นแนวทางปฏิบัติเท4าเทียมกัน โดยมีทฤษฎีภาวะผูนํา และทฤษฎีการจูงใจมาบริหารจัดการ
ภายในองคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ใหมากที่สุด
3. คุณธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียน
3.1 ความมีคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
การอยู4ร4วมกันในสังคมจะเกิดความเป(นระเบียบเรียบรอยและสงบสุขไดนั้น นอกจากจะตองมี
ระเบียบ กฎหมาย และประเพณีเป(นกรอบในการปฏิบัติแลว สมาชิกในสังคมยังตองมีคุณธรรมอีกดวย
ทั้งนี้เพราะคุณธรรมเป(นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจบุคคลใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกตองและเป(นเครื่อง
ช4วยส4งเสริมใหบุคคลนั้นเป(นที่ยอมรับนับถือยกย4องของคนทั่วไป ดวยคุณลักษณะดังกล4าว คุณธรรม
จึงมีความสําคัญและจําเป(นต4อผูบริหารซึ่งอาจสรุปเป(นขอๆ ไดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห4งชาติ, 2536; บุรัญชัย จงกลนี, 2528: 31)
1. ทําใหเป(นที่เคารพยกย4องนับถือแก4ผูร4วมงานและคนทั่วไป
2. ช4วยใหผูร4วมงานมีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ช4วยใหการบริหารงานของโรงเรียนดําเนินไปอย4างราบรื่น
4. ช4วยใหผูร4วมงานในโรงเรียนอยู4ร4วมกันอย4างสงบสุข
5. ช4วยใหเกิดความมั่นคงในโรงเรียนและอาชีพครู
6. ช4วยอาชีพครูเป(นที่ยอมรับนับถือแก4คนทั่วไป
7. มีเมตตา กรุณาต4อผูร4วมงานและผูอื่น
8. ไม4เอารัดเอาเปรียบผูร4วมงาน
9. มีความรักและห4วงใยผูร4วมงาน
10. มองโลกในแง4ดี
11. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
12. ซื่อสัตยต4อตนเอง ต4อหน4วยงาน และผูอื่น
13. ประพฤติปฏิบัติตนเป(นแบบอย4างที่ดีแก4ผูร4วมงานและผูอื่น
14. มีความเสียสละ เห็นแก4ประโยชนส4วนรวมมากกว4าส4วนตัว
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15. มีความยุติธรรม มีเหตุผล และวางตัวเป(นกลางอย4างสม่ําเสมอ
อดุลย สาระบาล (2536: 67) ไดกล4าวว4า คุณธรรม เป(นป0จจัยสําคัญที่เสริมสรางความงบสุข
และความเจริญใหแก4บุคคล เพราะว4าคุณธรรมเป(นเครื่องช4วยใหแต4ละคนประสบความสุขความเจริญ
ในหลายๆ ทาง เช4น
1. คุณธรรม เป(นเครื่องธํารงศักดิ์ศรีของความเป(นมนุษย เราไม4ตีคุณค4าของมนุษยเป(นตัวเงิน
แต4จะตีค4ากันดวยคุณธรรม ผูที่มีคุณธรรมจะเป(นผูที่ไดรับการยกย4องว4าเป(นคนดีเป(นคนมีคุณค4ามาก
ส4วนผูที่ไรคุณธรรมอาจจะถูกประณามว4า “เหมือนมิใช4คน” เป(นคนมีค4านอย
2. คุณธรรม เป(นเครื่องเสริมบุคลิกภาพ เช4น “ความซื่อตรง” ทําใหคนมีความสมบูรณใน
ความคิดคําพูด และการกระทํา
3. คุณธรรม เป(นเครื่องเสริมมิตรภาพ เช4น “ความจริงใจ” ทําใหความสัมพันธกับบุคคลอื่น
เป(นไปอย4างราบรื่น คนไม4จริงใจย4อมไม4ไดรับความไววางใจ ทําใหเสียประโยชนที่ควรจะไดรับ
4. คุณธรรม เป(นเครื่องสรางความสบายใจ สบายใจที่ไม4ตองระแวดระวังในอันตรายที่จะมีมา
เพราะผูมีคุณธรรมจะเป(นผูประพฤติแต4ในทางที่ถูกตองและไม4ทําผิดทั้งจะเป(นผูน4ารัก
5. คุณธรรม เป(นเครื่องส4งเสริมความสําเร็จ และความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิต
กล4าวโดยสรุป คุณธรรม ดังกล4าว เป(นเรื่องที่ไดรับการยอมรับจากสังคมและเป(น
ความคาดหวังทั้งของทางราชการและสังคมที่จะไดเห็นขาราชการไดประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย4าง
ยิ่ง ผูบริหารโรงเรียนในฐานะ “ครู” ดวยแลวก็ยิ่งไดรับการคาดหวังไวในระดับสูงกว4าขาราชการใน
ตําแหน4งอื่น เพราะตองดํารงอยู4ในตําแหน4งที่เป(นทั้งครูและผูบังคับบัญชาจึงจําเป(นตองเป(นแบบอย4าง
ในการปฏิบัติ ทั้งดานคุณธรรมและหนาที่การงานแก4ผูร4วมงานและผูเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ “ครอง
ตน ครองคน และครองงาน” อันเป(นแนวทางที่จะนําไปสู4การบริหารงานไดอย4างมีประสิทธิภาพ
(บุรัญชัย จงกลนี, 2536: 32)
3.2 บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
การบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองใชศาสตรและศิลป‰ในการ
ที่จะนําเอาทรัพยากรมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
นักการศึกษาส4วนมากเห็นพองตองกันว4า บทบาทของผูบริหารควรจะมีอยู4 3 ประการใหญ4ๆ คือ เป(นผู
มีความสามารถทั่วๆ ไป คือ รูบางอย4างของทุกสิ่ง หรือรูบางสิ่งของทุกอย4าง เป(นผูนําหรือหัวหนา และ
เป(นสัญลักษณขององคการนั้น ๆ
ฉลอง มาปรีดา (2537: 9–13) กล4าวถึงหนาที่ของผูบริหารว4ามี 4 ประการ คือ จัดบริการ
ภายในโรงเรียน ทํางานถูกตองตามระเบียบ หนาที่นี้ผูบริหารจะตองรักษาระเบียบ นักบริหารซึ่งเป(น
นักบริหารราชการตามปกติจะเพ4งเล็งเฉพาะหนาที่เท4านั้น ทํางานใหกาวหนาอยู4เสมอ ผูที่มา
บริหารงานในองคการการศึกษาโดยเฉพาะบริหารโรงเรียน จะตองพยายามกระทําหนาที่นี้ คือ จะตอง
ทํางานใหกาวหนาและไม4ละเลยหนาที่ เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในองคการ ผูบริหารไม4จําเป(นตองสั่งการ
ทุกกรณีไป ถาผูบริหารคนใดคิดจะไปสั่งการทุกกรณีแลว การบริหารของหน4วยงานนี้จะลมเหลว โดย
สิ้นเชิง มีผูชอบพูดกันว4าผูบริหารที่เก4ง คือ ผูบริหารที่ไม4ตองทํางานและมอบหมายงานใหคนอื่นไปทํา
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หมด ซึ่งไม4ถูกตอง เพราะการมอบหมายงานใหใครหมายความว4า ผูมอบจะตองรับผิดชอบงานนั้นดวย
ฉะนั้นจะพูดว4าผูบริหารงานที่เก4ง คือ ผูที่ไม4ไดทําอะไรเลยไม4ได ผูบริหารที่เก4งจะตองทํางานหนัก
เพราะงานบริหารเป(นงานจุกจิก จะตองเอาใจใส4ติดตามทุกระยะ ไม4มีแบบแผนและไม4ตองการวินิจฉัย
โดยด4วนทุกกรณีไป การมอบหมายความรับผิดชอบที่ตนมีก็เป(นเรื่องที่จะตองระมัดระวังมาก และการ
มอบหมายนี้ถามอบหมายเป(นทางการก็จะตองรับผิดชอบและตามผลงานที่คนอื่นๆ นั้นทําดวย และ
การติดต4อสื่อความ (Communication) เป(นตนเหตุที่ทําใหเกิดการบริหารที่ไม4ค4อยสมบูรณ ฉะนั้น
การติดต4อสื่อความเป(นเรื่องที่ผูบริหารจะตองเอาใจใส4ใหเป(นพิเศษ คนเราติดต4อสื่อความดวยวิธีการ
ต4างๆ มากมาย ไม4จําเป(นตองเป(นการพูด การเขียน การดูหรือการอ4านเสมอไป การสื่อความโดยมาก
อาศัยการสื่อความโดยพูดเป(นกิจจะลักษณะ คือ การออกคําสั่งเป(นลายลักษณอักษร โดยมากผูบริหาร
การศึกษาจะคิดว4าการสื่อความในลักษณะนี้เป(นเรื่องสําคัญที่สุดและใหความเอาใจใส4แก4เรื่องนี้มาก
เป(นพิเศษ แต4ความจริง การสื่อความโดยไม4ใชเครื่องหมายภาษาเรื่องที่ตองระมัดระวัง การสื่อความ
จะตองมีกระบวนการสองทางในการสื่อความ มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดและเขียน
ใหชัดเจน ภาษาง4าย สะดวกแก4การเขาใจ แต4การสื่อความดวยวิธีนอกระบบทําใหเกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อนกันมาก บางที่เราสื่อความดวยวาจาพูดไปอย4างนี้แต4มิไดแปลไปอย4างนี้ คนฟ0งเขาก็รูว4า
ไม4ไดแปลอย4างนี้เขาก็แปลอย4างที่ผูพูดไดตั้งไว ฉะนั้นความละเอียดของการสื่อความเป(นเรื่องที่
ผูบริหารจะตองระมัดระวังมาก ผูบริหารตองวินิจฉัยวิเคราะหดวยตนเองว4าการสื่อความโดยไม4ใช
สัญลักษณนี้จะใชอย4างไรจึงจะเกิดประโยชนมากที่สุด
3.3 ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบริหาร
ฉลอง มาปรีดา (2537: 20–25) ไดกล4าวว4า เป(นที่ยอมรับกันว4าการบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จ จะตองอาศัยความร4วมมือร4วมใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเป(นยอด
ปรารถนาของผูบริหารโรงเรียนทุกคน แต4มักปรากฏเสมอว4าความไม4สามัคคี การยุใหรําตําใหรั่ว ขาด
ความไวเนื้อเชื่อใจกัน ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม มีลักษณะเรือเกลือ เบื่องาน ผลาญเวลา บาหอบ
ฟาง ทิ้งกลางคัน ฉันไม4เกี่ยว เขี้ยวลากดิน ช4างนินทาพาเพื่อนเสีย เลียเจานาย บางก็อดทนเหมือนอูฐ
ไม4พูดเหมือนควาย ประคบนายเหมือนสุนัข ดวยเหตุนี้ ผูบริหารโรงเรียน จึงพยายามนําเทคนิคการ
บริหารหลายๆ รูปแบบมาใชอย4างไม4หยุดหยั่ง ทั้งนี้ดวยความมุ4งหวังว4าเมื่อนํามาใชแลวจะช4วยใหเกิด
ความร4วมมือร4วมใจขึ้นในโรงเรียนของตนมากขึ้น เพื่องานในองคการจะไดดําเนินไปโดยราบรื่น
เรียบรอย และรวดเร็ว
ในหนังสือสุภาษิตพระร4วง มีคําสอนอยู4ว4า “ยอครูยอต4อหนา ยอขาเมื่อแลวกิจ” หมายความ
ว4า เมื่องานเสร็จแลวอย4าลืมใหกําลังใจคนทํางานดวย ในความเป(นจริงของธรรมชาติ ผูใตบังคับบัญชา
นั้นเกือบทุกคน มีความจงรักภักดี “นาย” เป(นทุนเสมออยู4แลวเพียงแต4ท4านจะทําดีต4อพวกเขาเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย คนที่เป(น “ลูกนอง” อาจจะยอมตายแทนไดทีเดียว
หลักการเบื้องตน สําหรับการผูกใจผูใตบังคับบัญชานั้น ประการแรก ไดแก4 การยอมรับว4า
ผูใตบังคับบัญชาก็เป(นคนเหมือนท4าน มีความปรารถนา มีความคิด มีความรูสึก เช4นเดียวกับท4าน
ดังนั้น ท4านพึงปฏิบัติต4อผูใตบังคับบัญชา ประหนึ่งว4าปฏิบัติต4อตัวท4านเองหรือยิ่งกว4าท4านเอง ตํารา
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พิชัยสงครามของจีน กล4าวไวว4า “แม4ทัพไม4พึงกินอาหารจนกว4าจะแน4ใจว4า ทหารทุกคนกินอาหาร
แลว”
หลักประการที่สอง เป(นหลักการใชธรรม หลักธรรมที่จะใชประพฤติปฏิบัติเพื่อก4อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหว4างมนุษยจนสามารถเอาชนะใจ ครองใจเราไดนั้นมีอยู4มากมายอย4างไรก็ตาม
ควรประกอบดวย ธรรมของผูปกครอง ธรรมช4วยสรางความสัมพันธระหว4างผูบริหารกับ
ผูใตบังคับบัญชา และธรรมสําหรับบุคคลโดยทั่วไป
หลักประการที่สาม การรูจักเผชิญป0ญหาและแกป0ญหาของผูบริหาร ที่ไดประสบซึ่งการ
แกป0ญหาใดๆ นั้นจะตองเริ่มจากการศึกษา วิเคราะหสาเหตุแห4งป0ญหา กําหนดแนวทางการแกป0ญหา
ดําเนินการแกป0ญหา และติดตามผลอย4างใกลชิดอยู4เสมอ ทั้งนี้ผูบริหารจะตองอดทนและจริงใจในการ
แกป0ญหานั้น
สิ่งที่ผูบริหารพึงละเวน เพราะผูใตบังคับบัญชาจะเสื่อมศรัทธา และขาดความจงรักภักดี ถา
ท4านปฏิบัติตนในภาวะที่เกิดป0ญหา ดังนี้ ซัดทอดความผิด ไม4กลารับผิดชอบ อวดฉลาด ทําตัววิเศษ
กว4าคนอื่น หวาดระแวง หูเบา ไม4รับฟ0ง ไม4เคารพ ไม4เป[ดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีส4วนร4วมในการ
แกป0ญหา ไม4สนใจป0ญหาในงานที่เกี่ยวของ เจาอารมณโมโหฉุนเฉียว เลือกที่รักมักที่ชัง ลําเอียงไม4
เที่ยงธรรม ใจรวนเร ไม4แน4นอน ทําตัวเป(นไมหลักป0กเลน ชอบรวมอํานาจ และดูหมิ่นผูใตบังคับบัญชา
มนุษยทุกคนโดยธรรมชาติแลว มักแสวงหาแต4สิ่งที่ดี หรือหาสิ่งต4างๆ ในอันที่จะเพิ่มพูนสิ่งที่มี
อยู4แลวใหสมบูรณยิ่งขึ้น และผูบริหารก็ตกอยู4ในเกณฑนี้ดวย เมื่อดวงวิญญาณไดบรรลุถึงความ
สมบูรณโดยธรรมชาติแลว การปฏิบัติที่ดีตามหนาที่ของวิญญาณ เรียกว4า “คุณธรรม (Moral)”
คุณธรรม คือ ความรู คุณธรรมไม4สามารถเกิดขึ้นไดในตัวบุคคลโดยฉับพลัน หรือโดยบังเอิญ
มนุษยไม4สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถาหากเขาไม4รูว4า เขากําลังทําอะไร ทําอย4างไร คุณธรรมทุก
อย4างตองเกิดจากความรู และก็ไม4ใช4ความรูที่เป(นทฤษฎี หากแต4เป(นความรูเกิดจากการปฏิบัติ
บุคคลที่มีคุณธรรมนั้นจะตองประกอบดวยป0ญญา คือ ทํากิจกรรมทุกอย4างดวยการมีเหตุผล
เสมอ ดวยเหตุนี้ ป0ญญาจึงเป(นรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด นอกจากนี้ ผูที่มีคุณธรรมจะตองมีความ
กลาหาญ เพราะความกลาหาญเป(นคุณธรรมที่จําเป(น มนตการป‚องกันชีวิตของเราใหหลุดพนจากสิ่ง
ยั่วเยาใจ ผูที่กลาหาญเท4านั้นที่จะไม4ตกเป(นทาสของสิ่งยั่วเยาใจที่ทําใหเสียคนและความกลาหาญ
มักจะควบคู4ไปกับความรู การรูจักประมาณตน หมายถึง รูจักหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่จะทําใหชั่วชาตกต่ํา
ทําใหมีวินัย รักความยุติธรรม ไม4ลําเอียงไปขางใดขางหนึ่ง ถาหากขาดความยุติธรรมแลว จะทําให
สังคมเกิดความวุ4นวายซึ่งไม4เป(นที่พึงปรารถนาของผูใด
คุณธรรม คือ ความดีสูงสุด เจตจํานงที่ดีตามหลักของทางศีลธรรม คนดีควรแสวงหาคุณธรรม
เพื่อคุณธรรม คือ “แสวงหาความดีเพื่อความดี ไม4ควรแสวงหาคุณธรรมเพื่อความสุข” ส4วนคนพาล
มักจะคิดว4า “คนรับย4อมได คนใหย4อมเสียของ” สําหรับผูทีเ่ ป(นบัณฑิตแลวจะคิดว4า “คนรับย4อมได
คนใหย4อมมีความสุข” คุณธรรมหรือความดีนั้นอยู4ที่การปลูกฝ0ง อารมณจะตองถูกกําจัดออกไปให
หมดโดยสิ้นเชิง ชีวิติที่มีเหตุผลไม4ถูกรบกวนโดยความรูสึกและอารมณนั่นเองเป(นอุดมคติแห4งชีวิตทาง
ศีลธรรม
คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู4ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ ไดมาจากความพยายาม
และความประพฤติติดต4อกันมาเป(นเวลานาน
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คุณลักษณะส4วนบุคคลหรือบุคลิกภาพที่เด4นๆ นี้ ผูบริหารจะตองใฝLหาพัฒนาหรือเสริมสราง
ใหมีขึ้นเป(นคุณสมบัติประจําตัว ซึ่งจะช4วยใหการปฏิบัติงานไดผล นับว4ามีค4าแก4ผูบริหารมาก ผูบริหาร
ที่มีลักษณะเหล4านี้ย4อมทําใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟ0ง เคารพนับถือ เชื่อมั่นและร4วมมือร4วมใจไดมาก
กล4าวโดยสรุป ความคาดหวังในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมของผูบริหาร ควรตองมี
คุณธรรมและคุณลักษณะที่ดี เพื่อช4วยใหการบริหารงานเป(นไปอย4างเหมาะสม กิจการงาน
เจริญกาวหนาไปดวยดี และเป(นการเสริมใหเป(นผูบริหารที่เพียบพรอมทางดานคุณธรรมอีกดวย
ตลอดจนการปฏิบัติตน ใหเป(นที่รักของผูใตบังคับบัญชา
3.4 ประโยชน,ของการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม
1. สามารถปฏิบัติตามและดําเนินชีวิตอย4างถูกตอง “วิญญาณ” คือ ผูมีป0ญญาสูงสุด และมี
สติสมบูรณ สามารถใชป0ญญาอย4างถูกตอง ส4วน “ป0ญญาชน” หมายถึง ผูมีป0ญญาสูงสุด แต4อาจใช
ป0ญญาผิดทางได เพราะขาดคุณธรรม และจริยธรรม จึงใชป0ญญาในทางทุจริตมิจฉาปฏิบัติ
2. ทําใหบุคคลมีชีวิตอยู4อย4างมั่นใจ เพราะมั่นใจในความถูกตองสุจริต ไดดําเนินชีวิตอย4างดี
ที่สุด หนักแน4นมั่นคงในหลักธรรม ประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา และใจ และใชชีวิตใหเกิดประโยชน
คุมค4า
3. ทําใหเกิดความมีระเบียบเรียบรอย ความมีระเบียบเป(นเหตุใหสงบ สวยงาม เจริญรุ4งเรือง
กาวหนา มั่นคง หลักธรรมที่ควรนํามาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเรียบรอย ไดแก4 หิริ ความละอายต4อ
บาป ละอายใจตนไม4กลาทําความชั่ว เพราะจะเกิดทุกข เดือดรอน โอตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัว
ความชั่ว
4. ทําใหสามารถทําประโยชนแก4สังคมไดอย4างกวางขวาง ผูมีจริยธรรม มีคุณธรรมสูง เป(นผูมี
จิตใจดี ย4อมคิดถึงประโยชนส4วนรวม บําเพ็ญอรรถะ 3 ประการ คือ ทิฏฐธัม มิกัตถ สัมปรายิกัตถ
และปรมัตถ
5. ทําใหเจริญกาวหนาในชีวิต ชีวิตมนุษยจําเป(นตองมีจริยธรรม คุณธรรม มิฉะนั้นแลว แมจะ
มีชีวิตก็เหมือนตายแลว พระพุทธองคตรัสไวว4า “ผูไรคุณธรรม จริยธรรม แมจะมีชีวิตอยู4ตั้งรอยป‹ ยังสู
ผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่มีชีวิตอยู4เพียงวันเดียวไม4ได” ผูตองการความเจริญกาวหนาในชีวิตและ
ความสําเร็จไม4ว4าจะเป(นดานการศึกษาหรืออาชีพการงานก็ตามพึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนําชีวิต
ไปสู4ความเจริญรุ4งเรืองที่เรียกว4า “จักร” อันหมายถึงธรรมประดุจลอทั้ง 4 ลอ ที่นํารถไปสู4จุดหมาย
ฉลอง มาปรีดา (2537: 6–8)
3.5 พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห3งชาติ (2536: 57) ไดกล4าวไวว4า คุณธรรมที่
จําเป(นสําหรับผูบริหารและมนุษยทุกคน เพื่อใหบุคคลเป(นคนดีควรจะตองมี “ธรรมสมบัติ”
3 ประการ คือ คุณธรรมดานการครองตน คุณธรรมดานการครองคน และคุณธรรมดานการครอง
งาน ซึ่งสอดคลองกับ ฉลอง มาปรีดา (2537: 68-69) ไดสรุปถึง คุณธรรมที่ควรประพฤติมี
3 ประการ ดังนี้
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1. ผูบริหารควรมีคุณธรรมในดานการครองตน คือ การรูจักตนเอง ซึ่งการรูจักตนเองเป(น
สิ่งจําเป(นมาก เพราะผูบริหารย4อมตองรูจักความสามารถของตน รูจักปรับปรุงตนเองได ใหเขากับงาน
เขากับคนและเขากับสิ่งแวดลอมต4างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พึ่งตนเองเป(นอันดับแรก คุณธรรมที่ใช
ครองตนควรประกอบดวย สติสัมปชัญญะ และหิริโอตัปปะ
2. ผูบริหารควรมีคุณธรรมในดานการครองคน คือ การรูจักเสริมสรางสัมพันธภาพระหว4าง
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารกับบุคคลอื่น คุณธรรมที่ใชครองคน ควรประกอบดวย ขันติ
โสรัจจะ ปธาน 4 เวสารชนชกรณธรรม 5 มรรค 8 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 และสังคหวัตถุ 4
3. ผูบริหารควรมีคุณธรรมดานการครองงาน หรือการครองงาน คือ มีความซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบในงานที่ทํา และรูจักระเบียบ กฎหมายทุกอย4างที่เกี่ยวกับงานที่ควรรู การทํางานตองมี
นโยบาย มีเทคนิควิธีการใหม4ๆ หรือมีเทคโนโลยี
จะเห็นว4าคุณธรรมที่กล4าวมาขางตนนี้ จะเกี่ยวของใน 3 ดาน ดวยกันคือ
1. คุณธรรมดานการครองตน (การปฏิบัติตน)
2. คุณธรรมดานการครองคน (การปฏิบัติต4อผูอื่น)
3. คุณธรรมดานการครองงาน (การปฏิบัติงาน)
3.5.1 คุณธรรมดานการครองตน
สุรศักดิ์ ปาแฮ (2543: 34) ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จทางการบริหารทุกคนจะมี
ธรรมะประจําใจเสมอ สัตจธรรม 7 เป(นธรรมะที่น4าจะไดปลูกฝ0งกําหนดเป(นวิสัยทัศนชี้นําการ
ประพฤติปฏิบัติตัวในฐานะนักบริหารที่เหมาะสมยิ่ง ซึ่งไดแก4
1. สัทธา คือ ความเชื่อในคุณธรรม ความดี เชื่อกฎแห4งกรรมว4ากรรมคือการกระทํา
ทําดีก็ย4อมไดดี ทําชั่วก็ตองชั่วแน4 และตองสรางศรัทธาโดยการปฏิบัติ ปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนทาง
ศาสนา และตองมองใหเห็นสัจธรรม ตามความเป(นจริงแห4งชีวิต คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา “ถาผูใด
ไม4ศรัทธาในธรรมก็ย4อมมองไม4เห็นทางแห4งการพนทุกข”
2. หิริ คือ ความขยะแขยงต4อความชั่วทั้งกาย วาจา และใจ จนไม4กลาทําชั่ว ไม4ว4าทั้ง
ต4อหนาและลับหลัง
3. โอตัปปะ คือ ความละอาย หวาดหวั่นต4อความชั่ว จนไม4กลาทําผิดอะไร
4. พาหุสัจจะ คือ การเรียนรูใหมาก อ4านมาก ฟ0งมาก ผูบริหารที่ดีควรขวนขวาย
เรียนรูใหมาก รูใหจริง และรูมากๆ ฟ0งใหมาก ไดยินมากๆเพื่อสังคม ความรูทั้งหลายทั้งปวง “สั่งสม
ความรูทั้งปวง ประเสริฐกว4าสะสมเงินทองสมบัติพัสถานเพชรนิลจินดาใดๆ”
5. วิริยะ คือ ความเพียร ไดแก4
5.1 ความเพียรพยายามไม4ใหสิ่งชั่วรายใดๆ ที่ยังมิไดเกิดขึ้นไม4ใหบังเกิดขึ้นไดไม4ว4า
ทางกาย วาจา ใจ
5.2 ความเพียรพยายามขับไล4สิ่งชั่วรายของตนเองไม4ว4าดวยกาย วาจาใจใหหมดไป
5.3 เพียรพยายามปลูกฝ0งสิ่งที่ดี มีคุณธรรมที่ยังมิไดบังเกิดขึ้นใหได
5.4 เพียรรักษาสิ่งที่ดี ทั้งคุณธรรมจริยธรรมทั้งกายที่มีอยู4แลวในใจตน ในตัวตน
มิใหเสื่อมสิ้นไป
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6. สติ คือ การระลึกไดรูผิดชอบชั่วดี รูก4อนที่จะทําสิ่งใดลงไปว4าทําแลวจะถูกจะเหมาะ
จะควรหรือไม4 เป(นการยับยั้งก4อนทําชั่ว ท4านพุทธทาสบอกว4า สตินั้น ก็คือ ป0ญญาที่เกิดขึ้นอย4าง
ฉับพลันถาไดฝlกสติอยู4ประจํา จะไม4เผลอสติ ไม4ขาดสติ และไม4ทําในสิ่งผิด อาจารยหลวงปูLชา สุภัทโท
กล4าวว4า “การมีสติจะตองเป(นการตามเท4าทันอารมณอยู4ตลอดเวลา โดยไม4ตองเลือกเวลาสถานที่ หรือ
โอกาส แต4ทุกอิริยาบถ ทั้งการยืน เดิน นั่ง นอน นับเป(นการปฏิบัติอยู4ทั้งนั้น”
7. ป0ญญา คือ การรูสัจธรรม รูแจงตลอด ท4านพุทธทาส กล4าวว4า “ผูมีป0ญญา คือ ผูที่รู
รักสาดใส4ยาที่เป(นขาศึกต4อกิเลส ใส4ลงในสันดานเลย ป0ญญาจะกวาดลางกิเลสใหหมดสิ้น ป0ญญาเป(น
ธรรมที่แลใหเห็นธรรมอื่นๆ เป(นที่เกิดของธรรมอื่น ป0ญญาเป(นรันของนรชน”
บุญมี แท4นแกว (2539: 146) ไดอธิบายว4า กุศลธรรมบถ 10 เป(นวิถีทางที่ก4อใหเกิดความดี
หรือวิถีทางที่ผูบริหารควรประพฤติ ซึ่งมี 10 ประการ ไดแก4
1. ปะพฤติดีทางกาย เรียกว4า กายสุจริต ไดแก4
1.1 เวนจากการฆ4าสัตว
1.2 เวนจากการลักทรัพย
1.3 เวนจากการประพฤติผิดทางกาย
2. ประพฤติดีทางวาจา เรียกว4า วจีสุจริต ไดแก4
2.1 เวนจากการพูดเท็จ
2.2 เวนจากการพูดส4อเสียด
2.3 เวนจากการพูดหยาบ
3. ประพฤติดีทาง เรียกว4า มโนสุจริต ไดแก4
3.1 เวนจากการเพ4งโทษ หรือมุ4งรายผูอื่น
3.2 เวนจากการพยาบาทผูอื่น
3.3 เวนจากการประพฤติในสิ่งที่ผิด
สุวิทย บุญช4วย (2525: 21-22) มีความเห็นว4า คุณสมบัติของผูบริหาร สามารถแยกออกเป(น
2 ประการ คือ
1. คุณสมบัติส4วนตัว ไม4ว4าจะเป(นอาชีพใดก็ตาม ผูที่มีสุขภาพดี เป(นหลักประกันประการแรก
ในการทํางาน ผูบริหารโรงเรียนจะตองทํางานหนัก ตองมีความอดทนทั้งกายและใจ ถึงแมจะมีความ
สามารถอย4างอื่นสูงสักเพียงใด แต4สุขภาพไม4ดีจะทํางานอย4างเต็มที่ไม4ได นอกจากนี้แลวผูบริหาร
โรงเรียนตองไม4มีป0ญหาเรื่องการพูดและการฟ0งดวย ทางดานจิตใจ ทางดานสมอง ความเฉลียวฉลาด
รอบคอบ คล4องแคล4วว4องไว ทันต4อเหตุการณหนักแน4นในการตัดสินใจ เป(นองคประกอบสําคัญของ
การเป(นผูนํา มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสูง มีความเป(นผูใหญ4 รูจักรับผิดชอบ ใจกวาง รูจักเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งนี้รวมทั้งยอมรับเทคนิคใหม4ๆ ในการเรียนการสอน พรอมที่จะรับการ
ฝlกอบรมซึ่งนํามาถึงความกาวหนาทางการศึกษา
2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ เป(นที่ยอมรับกันแลวว4าครูใหญ4หรือผูบริหารโรงเรียนจะตองเป(นทั้ง
นักวิชาการและนักบริหาร จะขาดอย4างหนึ่งอย4างใดไม4ได ดังนั้น ครูใหญ4จะตองมีประสบการณ
ทางดานการสอนมากพอสมควร อย4างนอย 2-3 ป‹ จะตองมีความรูทางดานวิชาการทั่วไป ความรู
ทางดานการบริหารการศึกษา การแนะแนว การวัดผลประเมินผล และป0จจัยอื่นเป(นองคประกอบ
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ปริญญาบัตรอาจไม4ใช4เครื่องประกันว4าบุคคลนั้น มีความสามารถในการทํางาน แต4เป(นเครื่องประกัน
ว4าผูนั้นไดผ4านการศึกษาอบรมทางดานนั้นๆ มาแลว
จากที่กล4าวมาขางตนพอสรุปใจความสําคัญไดว4า คุณธรรมดานการครองตน คือ
เป(นพฤติกรรมทําใหเห็นดีเห็นงาม เป(นหลักประกันหรือเป(นแนวทางปฏิบัติประจําตัว เพื่อใหเกิดคุณ
งามความดีแก4ตัว เพื่อมิใหตนปฏิบัติในสิ่งที่ผิดๆ ซึ่งลักษณะคุณธรรมดังกล4าว ไดแก4 มีความระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติตน แต4งกายสุภาพ เรียบรอย และเหมาะสม ใชเวลาว4างใหเกิดประโยชน ไม4เป(นหนี้
เป(นสินลนพนตัว ไม4ใชจ4ายฟุLมเฟ•อยเกินฐานะของตน มีความกระฉับกระเฉง คล4องแคล4วว4องไว ละ
เวนการประพฤติชั่ว ละเวนจากอบายมุขต4างๆ ไม4ใชวาจาหยาบคายล4วงเกินผูอื่น มีความประหยัด อด
ออม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรอบรู เฉลียวฉลาด มีความอดทน อดกลั้น มีความรัก และศรัทธา
ในอาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี สง4างาม มีความสุขุมเยือกเย็น ปฏิบัติงานตรงต4อเวลา มีสุขภาพที่สมบูรณ
แข็งแรง ไม4พยาบาทปองรายผูอื่น และมีจิตใจดีงาม
3.5.2 คุณธรรมดานการครองคน
บุญมี แท4นแกว (2539: 70) กล4าวว4า คุณธรรมดานการครองคน คือ
การมีพรหมวิหาร 4 ไดแก4
1. มีความเมตตา ปรารถนาจะใหบุคคลอื่นเป(นสุข
2. มีความสงสาร คิดหาทางช4วยเหลือใหบุคคลอื่นพนจากความทุกข
3. มีความปลาบปลื้มป[ติยินดี ในความสําเร็จความกาวหนาของบุคคลอื่น
4. มีความวางเฉยและเห็นอกเห็นใจแก4บุคคลผูไดรับความทุกข
ส4วนคุณธรรมที่เป(นเครื่องผูกใจบุคคลอื่น โดยทั่วไป ไดแก4
1. ใหป0นสิ่งของแก4บุคคลอื่นที่เห็นสมควรใหป0น มีความเอื้อเฟ•†อเผื่อแผ4ต4อคนอื่นตามสมควร
แก4กรณี
2. มีวาจาที่อ4อนหวานสุภาพเรียบรอย
3. ประพฤติตนเป(นผูทําคุณประโยชนใหแก4คนอื่น
4. เป(นคนไม4ถือตัว ไม4ถือยศศักดิ์ เขากันไดกับบุคคลผูร4วมงานตามเหมาะสมกับฐานะหนาที่
ของตน
ปราโมทย ไมกลัด (2543: 61) ใหความเห็นว4า ผูที่เป(นผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางาน
จะตองมีหลักมนุษยสัมพันธอยู4ดวย หลักดังกล4าว ย4อมใชไดกับผูใตบังคับบัญชากับเพื่อนร4วมงานและ
กับผูบังคับบัญชาเหนือตน หลักต4างๆ ที่พึงยึดถือ ก็คือ
1. ทําใหผูบังคับบัญชารูสึกว4ามีความมั่นคงในการทํางาน
2. ใหความเห็นอกเห็นใจ
3. ใหบําเหน็จความชอบตามควรแก4โอกาส
4. ใหการยอมรับนับถือว4าส4วนรวมในผลสําเร็จของงาน
5. ใหพยายามเอาใจใส4ในหนาที่ความรับผิดชอบ
6. เอาใจเขามาใส4ใจเรา และมีความเขาใจอันดีต4อกัน
7. มีความแนบเนียม

50

8. รูจักกาลเทศะ
หลักในการปฏิบัติต4อผูอื่นมีดังนี้
1. แสดงความจริงใจบริสุทธิ์ต4อเขา
2. ไม4ติฉินนินทา วิพากษวิจารณ
3. ยกย4องชมเชยตามควรแก4โอกาส
4. อย4าซัดทอดความผิดใหเพื่อน
5. ใหความร4วมมือในการทํางานดวยความจริงใจ
6. รับฟ0งความคิดเห็นของผูอื่น
7. มีความสุขุมเยือกเย็น หนักแน4น ไม4หูเบา เสมอตนเสมอปลาย
8. มีใจกวางพอประมาณ รูจักที่จะใหบาง
9. พบปะสังสรรคกับเพื่อนตามควร
10. ใหความช4วยเหลือเท4าทีจะทําได เมื่อเพื่อนไดรับความเดือดรอน
จากที่กล4าวมาขางตนพอสรุปใจความสําคัญไดว4า คุณธรรมดานการครองคน คือ
เป(นพฤติกรรมที่ใชเป(นแนวทางในการบริหารบุคคล เพื่อทําใหเป(นที่รักเคารพและศรัทธาของ
ผูร4วมงานและบุคคลอื่น คุณธรรมดังกล4าว ไดแก4 มีความเป(นประชาธิปไตย มีความเอื้อเฟ•†อเผื่อแผ4แก4
ผูอื่น ใหความช4วยเหลือเมื่อผูอื่นทุกขยาก มีความยุติธรรม ไม4ลําเอียง รับฟ0งความคิดเห็นที่ขัดแยง ยึด
หลักการทํางานแบบมีส4วนร4วม รับฟ0งเหตุผลของผูอื่น วางตนเหมาะสม ไม4ถือตัว ไม4ถือยศศักดิ์ มี
ความเป(นกันเอง แสดงออกต4อผูอื่นดวยความยิ้มแยมแจ4มใส มีการยกย4องชมเชยผูกระทําดี สามารถ
ทํางานร4วมกับผูอื่นไดอย4างราบรื่น มีความเมตตากรุณา มีใจกวาง รับฟ0งความคิดเห็นของผูอื่น
สนับสนุนผูร4วมงานใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร4วมงานและ
ผูอื่น เขาใจผูร4วมงานและผูอื่น มีความเสียสละกําลังกายและกําลังทรัพย ปฏิบัติต4อผูอื่นอย4างเสมอตน
เสมอปลาย และมีความสามัคคี
3.5.3 คุณธรรมดานการครองงาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู4หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อางถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร
(2544: 98) ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพไว ดังนี้
ผูทีจะสรางความสําเร็จในการงานและใชชีวิตไดแน4นอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบ
พรอมกันอย4างนอย 5 ประการ
ประการที่ 1 ควรจะตองมีความสุจริต มีความจริงใจ ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะ
อดทน และความเมตตาเสียสละเป(นพื้นฐานดานจิตใจ
ประการที่ 2 ควรจะตองมีวิชาความรูที่ถูกตอง แม4นยําชํานาญ พรอมทั้งมีฝ‹มือหรือ
ความสามารถในเชิงปฏิบัติ เป(นเครื่องประกอบการ
ประการที่ 3 ควรจะตองมีสติ ความยั้งสติ และวิจารณญาณอันถี่ถวน รอบคอบ เป(น
เครื่องควบคุมกํากับใหดําเนินงานไปไดโดยถูกตองเที่ยงตรงตามทิศทาง
ประการที่ 4 จะตองมีความรอบรู มีความสามารถประสานงานและประสานประโยชน
กับผูอื่นอย4างกวางขวาง เป(นเครื่องส4งเสริมใหทํางานไดคล4องตัวและกาวหนา
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ประการที่ 5 ซึ่งสําคัญที่สุด จะตองมีความฉลาดในเหตุผล ในความผิดถูกชั่วดีในความ
พอเหมาะพอสม เป(นเครื่องตัดสิน และสั่งการปฏิบัติงานทั้งมวล ใหเป(นอย4างมีประสิทธิภาพ
พระธรรมโกศาสจารย (2542: 126) ไดกล4าวถึง หลักแห4งความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร
1. ขยัน ประหยัด
2. ยืนหยัด อดทน
3. ทําตนเชื่อถือได
4. อ4อนนอมถ4อมตน
5. รูจักประมาณตน
6. รูผิด รูชอบ
7. ตั้งปฏิธาน
8. เขาใจจิตใจผูอื่น
9. ไม4โลภ รูสันโดษ
10. เด็ดเดี่ยวมั่นคง
11. เป(นคนใจกวาง
12. กลาได กลาเสีย
วันทนา เมืองจันทร (2542: 24) ไดกล4าวว4า แนวทางในการนําหลักธรรมไปใชในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษา คือ
1. ควรยึดถือในตัวความจริง ความถูกตองดีงาม
2. ความรักธรรม ใฝLธรรม
3. การถือธรรมะเป(นใหญ4 ใหมีแรงเหนือ “มานะ”
4. ทุกคนตองยอมใหแก4ธรรมะ ไม4ตองยอมใหแก4คนดวยกัน
5. ยอมใหแก4คนดวยกันไดเพื่อเห็นแก4ธรรมะ
6. พัฒนาคนใหมรชีธรรมฉันทะ ใหคนส4วนหลักของสังคมมีธรรมฉันทะ
7. อยู4ดวยป0ญญา
8. ไม4ตองอาศัยกิเลสเป(นแรงผลักดันใหสรางความดี
9. พยายามตานเอาชนะกิเลสใหได
จากที่กล4าวมาขางตนพอสรุปใจความสําคัญไดว4า คุณธรรมดานการครองงาน คือ
เป(นพฤติกรรมในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก4งาน คุณธรรมดังกล4าว
ไดแก4 มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน มีความสามารถในการ
แกป0ญหา ปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส4 มีความมุ4งมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความรับผิดชอบต4อ
ภาระงานในหนาที่ ไม4ใชเวลาราชการเพื่องานส4วนตน มีความรอบคอบในการทํางาน มีความสามารถ
ในการประสานงาน ปฏิบัติงานทันตามกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด มีความสามารถใชเทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการใหม4ๆในการบริหารงาน ใจกวางรับฟ0งความคิดเห็นของผูอื่น ใหโอกาสผูร4วมงาน
ปฏิบัติงานไดอย4างเต็มความสามารถ มีความสามารถปรับปรุงงานอย4างมีประสิทธิภาพ มีความ
อุตสาหะในการทํางาน เป(นที่ศรัทธาของผูร4วมงาน และกลาไดกลาเสีย
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ดังนั้น กล4าวโดยสรุป จะเห็นไดว4า คุณธรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก4 คุณธรรมดานการครองตน
คุณธรรมดานการครองคน และคุณธรรมดานการครองงาน เป(นสิ่งที่จําเป(นที่จะส4งเสริมใหผูบริหาร
โรงเรียนสามรถบริหารงานไดตามเป‚าหมายที่ไดวางไว
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูบริหารการศึกษาเป(นบุคคลที่มีความสําคัญในการดําเนินงานทางการศึกษา เพราะผูบริหาร
การศึกษาเป(นบุคคลที่วางแผนการดําเนินงานทางการศึกษาสําเร็จลุล4วงเป(นไปตามเป‚าหมายที่กําหนด
ไว นอกจากผูบริหารการศึกษาจะตองมีความรู ความสามารถแลว สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารการศึกษาจะขาด
ไม4ได คือ คุณธรรม ในการปฏิบัติ ไม4ว4าจะเป(นพฤติกรรมคุณธรรมดานการครองตน คุณธรรมดานการ
ครองคน และคุณธรรมดานการครองงาน ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
ผูบริหารการศึกษา ดังต4อไปนี้
ปรีชา ขันธไพรศรี (2535: บทคัดย4อ) ไดวิจัยเรื่อง คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ผูช4วยผูบริหารโรงเรียน และครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยปรากฏว4า
1. ผูบริหารโรงเรียน ผูช4วยผูบริหารโรงเรียน และครูมีทัศนะต4อคุณธรรม 4 ประการ คือ
รักษาสัจจะ การรูจักข4มใจตนเอง ความอดทนและเสียสละ อยู4ในเกณฑสูงทุกดาน
2. ผูบริหารโรงเรียนและครู มีทัศนะต4อการปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการของผูบริหาร
แตกต4างกัน
วรเชษฐ สุมแสวง (2529: 109) ไดศึกษาพฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาดีเด4น ในส4วนภูมิภาคที่ไดรับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามการรับรูของ
ผูบริหารและครู อาจารย ผลการศึกษาพบว4า พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน
1. ผูบริหารขอรองใหผูร4วมงานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขอบังคับที่วางไว
2. ผูบริหารส4งเสริมการใชระเบียบปฏิบัติตามกฎขอบังคับที่วางไว
3. ผูบริหารเนนการทํางานใหทันตามกําหนดเวลา
4. ผูบริหารแจงใหผูร4วมงานทราบถึงความมุ4งหวังของหน4วยงานที่มีผูร4วมงาน
5. ผูบริหารทํางานโดยมีการวางแผนไวล4วงหนา
สมใจ เขียวสด (2536: 55) ไดศึกษาเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวความคิดเห็นของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและผูบังคับบัญชา ผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
4 หมวด คือ หมวดอุดมการณของผูบริหารสถานศึกษา หมวดคุณธรรม ต4อวิชาชีพต4อวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา หมวดคุณธรรมต4อเพื่อร4วมงาน และหมวดคุณธรรมต4อสังคม บุคลกรทั้ง 3 กลุ4ม มี
ความคิดเห็นต4อขอกําหนดเป(นคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาทุกขอที่ต่ํากว4า
ระดับเห็นดวยมาก ซึ่งในระดับเห็นดวยมากไดแก4 มีความรับผิดชอบต4อหนาที่การงาน หรือสั่งงาน
หากเกิดผิดพลาดจะไม4โยนความผิดใหผูอื่น ใหความร4วมมือและประสานการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด ปฏิบัติต4อผูใตบังคับบัญชาดวยความเป(นมิตรอย4างสม่ําเสมอ โดย
ยึดหลักพรหมวิหารธรรม ใหเกียรติและใหความไววางใจแก4ผูใตบังคับบัญชาดวยความจริงใจ เชื่อมั่น
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ว4าการศึกษาเป(นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ยึดหลักเหตุผลแลความมี
สติสัมปชัญญะในการตัดสินใจและการควบคุมอารมณของตนเอง
อัจฉรา พรสีมา (2538: บทคัดย4อ) ไดศึกษา การปฏิบัติตนตามคุณธรรม 4 ประการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ พบว4า ทั้งผูบริหาร ผูช4วย
ผูบริหาร และครูผูสอน ต4างก็มีความเห็นว4าการปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา รวมทุกดาน แต4ละดานอยู4ในระดับพอใช ยกเวนดานการรักษาความสัจ ความจริงใจต4อ
ตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต4สิ่งที่เป(นประโยชนและเป(นธรรม และดานการรูจักละวางความชั่ว
ความทุจริต และสละประโยชนส4วนนอยของตน เพื่อประโยชนส4วนใหญ4ของบานเมือง ผูบริหารเห็นว4า
อยู4ในระดับดี และระดับการปฏิบัติตนตามคุณธรรมตาคุณธรรม 4 ประการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ตามแนวคิดของผูบริหาร ผูช4วยผูบริหาร
และครูผูสอน รวมทุกดานแตกต4างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยผูบริหารมีความเห็นว4า
ปฏิบัติตนอยู4ในระดับมากกว4าความเห็นของผูช4วยผูบริหารโรงเรียน
มงคล ภาธรธุวานนท ( 2539: บทคัดย4อ) ไดศึกษา พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบว4า ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แสดง
พฤติกรรมทางการบริการโดยส4วนรวม และแต4ละดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย
อยู4ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการบริหารระหว4างดานบุคลากรกับดาน
วิชาการแลว ผูบริหารและครูอาจารยต4างมีความคิดเห็นว4า ผูบริหารแสดงพฤติกรรมทางการบริหาร
ดานบุคลากรมากกว4าพฤติกรรมการบริหารวิชาการ อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พฤติกรรมทางการบริหารโดยส4วนรวมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดเห็นของผูบริหาร
กับความคิดเห็นของครู-อาจารย เมื่อเปรียบเทียบกันแลวมีความคิดเห็นแตกต4างกันอย4างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นว4าตนเองไดแสดงพฤติกรรมทางการบริหารมากกว4าที่
ครู-อาจารย ส4วนตามความคิดเห็นของครูอยู4ในระดับปานกลาง
วิสิทธิ์ บุญทาว (2542: บทคัดย4อ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผูช4วยผูบริหารโรงเรียน ที่เป(น
จริงและพึงประสงคตามทัศนะของผูบริหาร และครู-อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว4า ผูบริหารและครู-อาจารย โรงเรียนมีทัศนะเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะที่
เป(นจริงของผูช4วยผูบริหารโรงเรียนโดยรวม 4 ดาน คือ ดานความรู ดานความสามารถในการบริหาร
ดานความเป(นผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม อยู4ในระดับมาก ผูบริหารและครู-อาจารย โรงเรียนมี
ทัศนะเกี่ยวกับการมีลักษณะอันที่พึงประสงค ของผูช4วยผูบริหารโรงเรียนโดยส4วนรวมเป(น 4 ดาน คือ
ดานความรู ดานความสามารถในการบริหาร ดานความเป(นผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม อยู4ในระดับ
มากที่สุด ผูบริหารมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป(นจริง ของผูช4วยผูบริหารโรงเรียน โดยส4วนรวม
และเป(นรายดาน ทั้ง 4 ดาน มากกว4าครู-อาจารย อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิสุทธิ์ แกงคํา ( 2542: บทคัดย4อ ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครู-อาจารย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดเลย
พบว4า ครู-อาจารย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดเลย ตองการใหผูบริหารมี
คุณลักษณะโดยรวม 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและดานลักษณะนิสัยอยู4ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาในแต4ละดานพบว4าอยู4ในระดับมากเช4นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามตัวแปร ปรากฏผล ดังนี้
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คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ครู-อาจารยตองการตามทัศนะของครู-อาจารยชาย
หญิง โดยรวมและในแต4ละดานอยู4ในระดับมาก คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ครูอาจารยตองการตามทัศนะของครูอาจารยที่มีอายุราชการต่ํากว4า 10 ป‹ ระหว4าง 10-20 ป‹ และ 21 ป‹
ขึ้นไป โดยภาพรวม และในแต4ละดานอยู4ในระดับมาก คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ครู-อาจารยตองการตามทัศนะของครูอาจารยที่ปฏิบัติงานอยู4ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ4 โดยภาพรวมและในแต4ละดานอยู4ในระดับมาก
วีรชัย ศรีหลิ่ง (2542: บทคัดย4อ) ไดศึกษา การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ผ4านการฝlกอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
หนองบัวลําภูพบว4า ผูบริหารมีความคิดเห็นว4าผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝlกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานในระดับมากและการปฏิบัติงานตามภาระงาน
หลักของโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 6 งาน ก็อยู4ในระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนขนาดต4างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝlกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานไม4แตกต4างกัน
และผูบริหารโรงเรียนขนาดต4างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามภาระหลัก 6 งาน
ไม4แตกต4างกัน
บุญร4วม คิดการ (2542: บทคัดย4อ) ไดศึกษาคนควา การปฏิบัติตามคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม
พบว4า การปฏิบัติตนตามคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครพนม โดยส4วนรวมและเป(นรายดาน มีระดับการปฏิบัติอยู4ในระดับมากโดย
เรียงตามลําดับดังนี้ คุณธรรมในกาครองตน คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน
และการปฏิบัติตนตามคุณธรรมโดยส4วนรวมและเป(นรายดานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ในโรงเรียนที่มีขนาดต4างกัน อย4างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดย
ผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการปฏิบัติมากกว4าผูบริหารในโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ4 และผูบริหารในโรงเรียนขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติมากกว4าผูบริหารในโรงเรียนขนาดใหญ4
วัฒนะ สังวาล (2531: บทคัดย4อ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ4 สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว4า ผูบริหารโรงเรียนควรรูจักปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมและเป(นแบบอย4างที่ดี
ทองมัน สิทธิกัน (2553: บทคัดย4อ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครยะลา พบว4า ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครยะลา มีพฤติกรรมทางจริยธรรมดานการปฏิบัติต4องาน ดานการปฏิบัติต4อตนเอง และ
ดานปฏิบัติต4อบุคคลอื่นอยู4ในระดับมากทุกดาน
นิยม ไผ4โสภา (2543: บทคัดย4อ) ที่ไดศึกษา พฤติกรรมการครองตน ครองคน ครองงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคาดหวังของครู สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม พบว4า
โดยภาพรวมอยู4ในระดับมากที่สุด
ยืดฟอง อินทโกษี (2537: 74) ไดศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดยะลา พบว4า คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแต4งกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีค4าเฉลี่ยอยู4ในระดับมากที่สุด
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อํานวย จิตตวงศ (2546: 75) ไดศึกษา พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหารดีเด4นโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบว4า ผูบริหารดีเด4น
โรงเรียนประถมแต4งกายสุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีค4าเฉลี่ยอยู4ในระดับมากที่สุด
มูฮัมหมัดฮัสสันอาสลัม อัลอิคลาส (2551: 59-60) ไดศึกษา พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูในอําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
เขต 1 พบว4า ผูบริหารใหความเคารพผูอาวุโสกว4าเสมอ มีค4าเฉลี่ยอยู4ในระดับมาก
อัมพวัน สวัสดิ์พงษ (2533: 87) ไดศึกษา คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญจังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครู – อาจารยโรงเรียน พบว4า ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษามีการแต4งกายสุภาพเรียบรอย เป(นภูมิฐานที่ดี แต4งกายเหมาะสมกับกาลเทศะมีค4าเฉลี่ยอยู4
ในระดับมากที่สุด
พิฒธเนศ โคกทอง(2544: บทคัดย4อ) พบว4า ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เป(นจริงของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ดาน
บุคลิกภาพ ไดแก4 มีการแต4งกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ สุภาพเรียบรอย ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเป(นแบบอย4างที่ดี รวมถึงการเป(นผูนําในการแต4งกาย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
ตระหนักในการแต4งกายใหสะอาด สุภาพเรียบรอย และเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ เพื่อเป(นการ
เสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเอง อีกทั้งเป(นแบบอย4างใหกับครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลอื่นที่
พบเห็น
ละเอียด แซ4คู (2531: 83) ไดศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว4าผูบริหารแต4งกาย
สุภาพ เรียบรอย และเหมาะสมกับกาลเทศะ มีค4าเฉลี่ยอยู4ในระดับมากที่สุด
จากผลการวิจัยที่ไดกล4าวมา การบริหารการศึกษานั้น นอกจากผูบริหารจะตองมี
ความรูความสามารถในดานการปฏิบัติงานแลว การปฏิบัติตนใหเป(นแบบอย4างที่ดีต4อผูร4วมงานไดนั้นก็
มีความสําคัญมากเช4นกัน เพราะการปฏิบัติตนที่ดีนั้น ส4งผลใหการดําเนินงานของคนมีความราบรื่น
เป(นที่รักใคร4ของผูที่อยู4ใตบังคับบัญชา ส4วนการปฏิบัติต4อผูอื่นก็มีความสําคัญมากเช4นกัน เพราะการ
บริหารการศึกษาเกี่ยวของกับคนหมู4มาก ไม4ว4าจะเป(นผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา หรือแมกระทั้ง
ผูปกครอง การที่ผูบริหารรูจักการวางตนและการประพฤติต4อผูอื่นไดดีนั้น จะเป(นที่รักใคร4ของ
ผูร4วมงาน ส4งผลใหการดําเนินงานเป(นไปตามเป‚าหมายที่วางไว
งานวิจัยในต3างประเทศ
แครรอลล (Carroll. 1992: 54-02A) ไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารใน
ดานคุณธรรม พบว4าป0จจัยที่ส4งผลต4อพฤติกรรมภาวะผูนําของโรงเรียน คือ คุณธรรมของผูบริหารและ
ครู ความมีมนุษยสัมพันธ ความอดทน จิตวิทยา (การเกลี้ยกล4อม) การตัดสินใจ การแสดงออกความ
สามัคคีปรองดอง สถานภาพของครู ภาวะเศรษฐกิจของครู (เงินเดือน) กิจกรรม-การบริหารของ
โรงเรียน ความสัมพันธกับชุมชน
สรุปคุณธรรมของครูส4งผลถึงการเป(นผูนําของผูบริหาร ต4อการรักษาค้ําจุน รักษาภาพใน
องคการและแกป0ญหาความขัดแยงระหว4างสมาชิก คุณธรรมของครูนั้นจะเกี่ยวของภาวะผูนําของ
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ผูบริหารเป(นประการแรกเลยรวมถึงการตัดสินใจและการแสดงออก นอกจากนี้แลว ความสัมพันธใน
หลายมิติที่แตกต4างกันเกี่ยวกับคุณธรรมของครูต4อพฤติกรรมของผูนํา คือ แรงจูงใจ
สวินนีย (Sweeney. 2000: 289) ศึกษาเรื่อง ความเขาใจเกี่ยวกับการไดรับประสบการณใน
การฝlกเป(นนักบริหารในโปรแกรมการฝlกผูบริหารของ Patterson ของผูเขาร4วมโครงการ 5 คน โดยมี
ผูเชี่ยวชาญ (Mentors) ช4วยในการแนะนําในการฝlกดังกล4าว ในการฝlกครั้งนี้เนนกรอบความคิดใน
เรื่องการจัดระเบียบทางสังคมทางองคกร การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณ การสังเกตและเชิง
เอกสาร ผลการศึกษาสรุปไดกรอบความคิด 3 ประการ คือ การฝlกการเป(นนักบริหารมีผลทําใหผูรับ
การฝlกประสบความสําเร็จในการเป(นนักบริหารที่ดี ผูเขารับการฝlกตองการความรูทางเทคนิคและ
วิธีการที่จะไดรับการพัฒนาทักษะในการเป(นผูบริหารและผูเขารับการฝlกตองการมีโอกาสไดรับการฝlก
ปฏิบัติจริงที่สะทอนใหเห็นถึงการมีความรู ทักษะในการบริหารเพื่อจะไดพัฒนาหรือยกระดับการ
ศึกษาใหดีขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่กล4าวมาขางตนสามารถสรุปไดว4า การบริหารงานการ
ศึกษาผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําเพื่อที่จะเป(นผูนําที่มีประสิทธิผล สรางสรรคระบบที่ดี ผูบริหาร
การศึกษาตองสนับสนุนการเคลื่อนไหวไปสู4การเปลี่ยนแปลงตองมีวิสัยทัศน สามารถวิเคราะหงานใน
ป0จจุบันไดว4าเหมาะสมหรือไม4เหมาะสม และตองสามารถวิเคราะหความกาวหนาขององคการใน
ป0จจุบันได เพื่อนําไปสู4ทิศทางในอนาคตที่ดี ผูบริหารการศึกษาจะตองเรียนรูทฤษฎีภาวะผูนําและการ
บริหารจัดการ ตองเรียนรูคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญๆ สําหรับผูบริหารที่จะตองมีไว พยายาม
สรางละประพฤติปฏิบัติใหได ตองเรียนรูหลักการบริหารงานวิชาการ แนวความคิด กระบวนการ
บริหารที่เกี่ยวของ โดยนําเทคนิคการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเท4า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคขอมูลข4าวสารที่ทันสมัยและไรพรมแดน มีการวิเคราะหวิกฤติที่เกิดขึ้นในหน4วยงาน
แลวปรับวิกฤตินั้นใหเป(นโอกาสในการพัฒนางานวิชาการ ที่สําคัญผูบริหารการศึกษาจะตองมี
คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เป(นแบบอย4างใหแก4ผูใตบังคับ
บัญชา หรือบุคคลทั่วไป ศรัทธาและเชื่อถือในคุณธรรมจริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวัน และยึด
คุณธรรมจริยธรรมดังกล4าวมาใชประกอบในการบริหารงาน สิ่งที่จําเป(นอย4างยิ่งในดานการปฏิบัติงาน
ไดแก4 มีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน กําหนดเป‚าหมาย วัตถุประสงค มีแผนงานต4างๆ ทุก
งานทั้งในระดับกองการศึกษาและสถานศึกษา มีการนิเทศงานระหว4างการปฏิบัติงานอย4างต4อเนื่อง
ผูบริหารการศึกษาที่ดี และประสบผลสําเร็จจําเป(นตองมีทักษะดานการประสานที่ดี มีการจัดระเบียบ
การทํางานใหการทํางานไม4เกิดความซับซอนกัน โดยใหรูซึ่งกันและกันว4าใครทําอะไร เพื่อใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคการประสานงานจึงมีความสําคัญและจําเป(นอย4างยิ่งสําหรับการปฏิบัติงานเป(น
ประโยชนต4อการบริหารงานของผูบริหารงานทุกระดับ และทุกหน4วยงาน เพราะทําใหไดรับความ
ร4วมมือร4วมใจจากทุกๆ ฝLาย ทําใหงานนั้นบรรลุตามเป‚าหมายอย4างราบรื่นและรวดเร็วประหยัดเวลา
ในการทํางาน และลดความขัดแยงในการทํางาน และช4วยใหดําเนินงานเป(นไปอย4างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนทั้งดานส4วนตัวและส4วนรวม ทําใหหน4วยงานหรือองคการเจริญกาวหนาในที่สุด โดยนํา
ทฤษฎีภาวะผูนํา และทฤษฎีการจูงใจมาประกอบ เพื่อเป(นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารงานใน
องคการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป‚าหมายที่องคการไดตั้งไว และเพื่อ
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ประโยชนสูงสุดกับผูมีส4วนไดเสียใหมากที่สุด ผูวิจัยจึงไดรับเอาแนวคิดและหลักการดังกล4าวมาเป(น
ประเด็นในการวิจัย เรื่องพฤติกรรมที่พึงประสงคดานคุณธรรมของผูบริหารที่เป(นจริงและที่คาดหวัง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป0ตตานี เขต 3 ซึ่งประกอบดวยคุณธรรมใน 3 ดาน
คือ คุณธรรมดานการครองตน คุณธรรมดานการครองคน และคุณธรรมดานการครองงานมาศึกษา

