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ขอขอบพระคุ ณบิ ดา มารดา ที่เป็ นกําลังใจและทุนทรั พย์ สําหรั บการศึกษาในระดับ
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บิดาผูล้ ่วงลับ มารดาที่ มอบความรั กและปรารถนาดี ตลอดชี วิต คณาจารย์ที่ได้เคยอบรมสั่งสอน
ข้าพเจ้าในทุกระดับ และพี่ น้อง ญาติ มิตร สหาย ผูป้ รารถนาดีกบั ข้าพเจ้าทุกท่าน
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 2) องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐ ในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี
และนครนายก ในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ระดับหัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และ
หัวหน้าฝ่ ายระดับจังหวัด จํานวน 249 คน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนํามาพัฒนาแบบสอบถาม
ทั้งสองชุด ได้แก่ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ร้ อ ยละ การวิเ คราะห์ ปั จ จัย การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน และการทดสอบ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม กับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงในองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกของประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ การแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และการวางตัวให้เหมาะสม
ส่ วนภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกระตุน้ ทาง
ปั ญ ญา การสร้ า งบารมี การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ และการคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล ส่ ว นการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร องค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมทางจริ ยธรรม โดยเรี ยงตามค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอย (Regress Weight Coefficiency) และนํ้าหนักขององค์ประกอบได้ค่าดังนี้ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย เท่ากับ 0.74 และการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยพบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ดังนี้
การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม เท่ากับ 0.77 การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอเท่ากับ 0.57 การ
วางตัวให้เหมาะสม เท่ากับ 0.54 การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ เท่ากับ 0.32 และการ
แสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด เท่ากับ 0.30
ผูว้ ิจยั ได้เสนอให้กาํ หนดตัวชี้วดั ในองค์กรภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรภาครั ฐ เนื่ องจากภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง มี ลกั ษณะที่ เหมาะสมกับองค์กรราชการในยุคแห่ งการ
เปลี่ยนแปลง และควรพัฒนาข้าราชการไทยให้มีคุณสมบัติในการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การฝึ กอบรม
ทางจริ ยธรรม การกําหนดรู ปแบบในการฝึ กอบรมที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการเชิ งคุณธรรม จริ ยธรรม เนื่ องจาก
คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นตัวกําหนดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
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The purposes of this research were to study the components of ethical behavior in public
sector, eastern area of Thailand, the components of transformational leadership in public sector, eastern
area of Thailand, and the relationship between ethical behavior and transformational Leaderships in public
sector, eastern area of Thailand. The samples consisted of 249 provincial executive officers in
Chachengsao, Chonburi, Rayong, Chantaburi, Trad, Srakaew, Prachinburi and Nakornnayok. An in-depth
interview was conducted from concept of the Office of the Civil Service Commission (OCSC) and ten
Thai government officers in order develop questionnaire of ethical behavior and transformational
leadership in public sector. These two questionnaires were validated by five experts. Data were analyzed
by mean, standard deviation, percentage, factor, analysis, confirmatory factor analysis and regression
analysis..
The result of this research showed that executive ethical behavior consisted of five
components as follows: 1) principle and good conscience, 2) misleading information and exploitation,
3) responsibilities on the job, 4) regular meeting and helping people, and 5) appropriate action as a
provincial executive officer. Transformational Leadership consisted of four components as follows:
1) intellectual stimulation, 2) charisma leadership, 3) inspiration motivation, and 4) individualized
consideration. The confirmatory factor analysis and the regression analysis were analyzed. The study
showed that the relationship between ethical behavior and transformational leadership of executive in
public sector, eastern area of Thailand demonstrated the ethical behavior analysis according to their
regression weight co efficiency as follows: ethical behavior (0.74), and confirmatory factor loading
analysis showed that principle and good conscience (0.77), regular meeting and helping people (.57), the
right place (.54), misleading Information and not a gain of function (.32), and responsibilities on the job
when mis-management (0.30).
The researcher suggested that public sector should identify organization indicator through
transformational leadership, for transformational leadership was appropriate with public sector in the
changing era, and Thai government officer should be developed to be transformational leader through
ethical’s training. The model of intensive course training should emphasize on ethical management for
ethics was a significant indicator of transformational leadership.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสภาวะปั จจุบนั โลกอยูใ่ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันสู ง ซึ่ งนับวันจะ
ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น และในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ ไ ด้ที่จ ะได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงและการแข่ ง ขัน ที่ รุน แรงโดยได้รับ ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง อันจะเห็ นได้ชดั จากปั ญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ท้ งั
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปั จจุบนั จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่าในสภาวะแบบนี้ ทุก
องค์กรควรมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและหาวิธีการในการพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถ
ดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน มีสนั ติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ที่กาํ ลังเผชิญอยู่
องค์กรต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น บริ ษทั เจเนอรัล มอเตอร์ สภาคองเกรส ตลาด
หลักทรัพย์อเมริ กนั สหพันธ์กีฬาเบสบอล และโบสถ์คาธอลิก ก็ยงั ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกิ ดอะไรขึ้น
ระหว่างการทุจริ ต กับการไม่มีความสามารถในการทํางาน หรื อทั้งสองอย่างร่ วมกัน และเป็ นเสมือน
รากฐานแห่ งความล้มเหลว ประชาชนผูอ้ ยูใ่ นระบบ มีความเฉลียวฉลาดรู ้ทนั มีความต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็ น ด้านอํานาจ ตําแหน่ ง และค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตาม
ความเหมาะสม แต่หลังจากที่พบเรื่ องการทุจริ ตเกิดขึ้น ทําให้เกิดวิกฤติศรัทธาขึ้นในกลุ่มมหาชน
ส่ วนใหญ่ต้ งั ข้อสงสัยว่ามีการพัฒนาของวงจรทุจริ ตเกิ ดขึ้น นํามาซึ่ งการเพิ่มระดับการทุจริ ต และ
การหลีกเลี่ยงภาษี สอดคล้องกับ การสํารวจของ กัลลัพ ในปี 2008 ที่สาํ รวจระดับความไว้ใจ พบว่า
กลุ่มของธนาคารมีระดับความไว้ใจที่ ร้อยละ 32 ลดลงจากปี 2004 ร้อยละ 50สื่ อสิ่ งพิมพ์มีระดับ
ความไว้ใจที่ ร้อยละ 24 ลดลงร้อยละ 40 และท้ายสุ ดสภาคองเกรสได้รับความไว้ใจน้อยที่สุดเพียง
ร้อยละ 12 (คริ สโตเฟอร์ เฮย์, 2010)

2

องค์กรเพื่อความโปร่ งใสในประเทศไทยได้เปิ ดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีช้ ีวดั ภาพลักษณ์
คอรัปชัน่ ประจําปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่
อันดับที่ 80จากการจัดอันดับทั้งหมด 183 ประเทศทัว่ โลกและอยูอ่ นั ดับที่ 10 จาก 26 ประเทศใน
ภูมิภาค เอเชี ย โดยในปี นี้ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศโคลอมเบี ย, เอลซัลวาดอร์ ,กรี ซ,
โมร็ อ กโก และเปรู โดยที่ ผ ลการจัด อัน ดับ ประจํา ปี นี้ ประเทศส่ ว นใหญ่ ย งั คงมี ค ะแนนตํ่า กว่า
ครึ่ งหนึ่ ง มีเพียง 49 ประเทศเท่านั้นที่ได้คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไปโดยประเทศนิ วซี แลนด์
สามารถครองแชมป์ อันดับ 1 ในระดับโลก (9.5 คะแนน) และได้คะแนนมากขึ้นกว่าปี ที่แล้ว ส่ วน
เดนมาร์ กและฟิ นแลนด์เป็ นอันดับสอง (9.4 คะแนน) อันดับสุ ดท้าย ได้แก่ประเทศโซมาเลียและ
เกาหลีเหนื อ (1.0 คะแนน) ส่ วนในภูมิภาคเอเชียสิ งคโปร์ยงั ครองอันดับหนึ่ง (9.2 คะแนน) และเมื่อ
พิจารณา ตามกลุ่มประเทศและภูมิภาคพบว่า กลุ่มประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่ วมมือเศรษฐกิจ
และการพัฒนา หรื อOECD และประเทศในภูมิภาคยุโรป ส่ วนใหญ่มีคะแนนค่อนข้างดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ
ขณะที่ ก ลุ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคยุโ รปตะวัน ออกและเอเชี ย กลาง และภู มิ ภ าคแอฟริ ก ามี ค ะแนน
ค่อนข้างน้อย (จุรี วิจิตรวาทการ, 2554)
จากการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกระบบราชการ
ทําให้หน่ วยราชการต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็ นกลไกที่สาํ คัญประการหนึ่ งในการขับเคลื่อน
ให้หน่ วยราชการต้องมีการปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาผูน้ าํ
แห่ งการเปลี่ ย นแปลงแนวใหม่ เพื่ อนําไปสู่ ก ารบริ หารจัดการองค์การไปสู่ การพัฒ นาการเป็ น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งของภาคราชการ ซึ่ งมีองค์ประกอบของการบริ หารงานแบบมีคุณธรรม
และจริ ยธรรม ที่มุ่งเน้นให้ขา้ ราชการพลเรื อนยึดถือปฏิบตั ิ ด้วยการส่ งเสริ มให้เกิดขึ้น เช่น รางวัล
ข้าราชการดี เด่นประจําปี และการลงโทษด้วยการออกบทลงโทษในเรื่ องการทุจริ ต และประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็ นปัญหาใหญ่ ที่กระทรวงยุติธรรมต้องจัดตั้งหน่วยงาน การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตในหน่ วยงานภาครั ฐเพิ่มขึ้น เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นใน
หน่วยงานราชการไทย
จริ ยธรรม (Morality) (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, 2549) หมายถึงธรรมที่เป็ นข้อประพฤติ
ปฏิบตั ิในการบริ หารงานราชการ เช่น บริ หารงานด้วยความความซื่ อสัตย์สุ จริ ต บริ สุทธิ์ ใจ เสี ยสละ
เอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ และมี เ มตตา เป็ นต้น ในสภาพความเป็ นจริ ง ปั ญ หาในการบริ ห ารราชการของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ บางแห่ ง เกิ ด จาการขาดจริ ยธรรมของฝ่ ายการเมื อ งและ/ หรื อฝ่ ายประจํา
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต และไม่บริ สุทธิ์ใจ ก่อให้เกิดปั ญหาหลายประการ เช่น ปั ญหา
การฉ้อราษฎร แสวงหาผลประโยชน์ใส่ ตนเองและพวกพ้อง และปั ญหาการทําลายความเป็ นธรรม
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ในสังคมแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ จริ ยธรรมของ
ข้าราชการมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุที่การบริ หารราชการไม่อาจเกิดประสิ ทธิ ภาพที่
เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้ หากข้าราชการซึ่ งเป็ นกลไกของทางราชการ
ที่สาํ คัญ “ขาดจริ ยธรรมของข้าราชการ” ซึ่งครอบคลุมถึง การขาดจิตสํานึก จิตวิญญาณ หรื ออุดมการณ
ที่ดีงามเพื่อส่ วนรวม การขาดจริ ยธรรมของข้าราชการมีส่วนสําคัญทําให้ข้าราชการเป็ นจํานวนมาก
ประพฤติมิชอบในวงราชการ การกระทําหรื อผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิ ทธิ ภาพและไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
การขาดจริ ยธรรมของหน่ วยงานภาครัฐ ทําให้เกิ ดผลเสี ยกับประชาชน ในหลายกรณี
ประกอบด้วย 1) การไม่นาํ หลักธรรมมาใช้ในการทํางาน เช่น กรณี ปัญหาการทุจริ ตในการจัดซื้ อ
จัดจ้างของหน่วงงานข้าราชการ 2) การขาดจิตสํานึกที่ดีงามในการทํางาน เช่น กรณี การปฏิบตั ิหน้าที่
ไม่ตรงเวลา มาสาย กลับเร็ ว ของข้าราชการสํานักงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฏร์ 3) การวางตัว
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที่ราชการ เช่น กรณี ขา้ ราชการเล่นการพนันฟุตบอล 4) การใช้สถานะ
หรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น กรณี การลักลอบนําแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาเข้าประเทศ
และการปลอมแปลงบัตรประชาชน 5) ขาดการพบปะเยี่ย มเยีย นและช่ ว ยเหลื อประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอเช่น กรณี บกพร่ องในการจ่ายเงินเยียวยาผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่ติดตาม กํากับงาน 6) การใช้และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น กรณี นายทุนสวนป่ า
ออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่สาธารณะโดยร่ วมมือกับข้าราชการ 7) การไม่แสดงความรับผิดชอบในการ
บริ หารงานผิดพลาด เช่น กรณี การปล่อยให้ส่ิ งของบริ จาคผูป้ ระสพอุทกภัยถูกนํ้าท่วม เสี ยหาย โดย
ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบ
ข้าราชการเป็ นกลไกสําคัญในการบริ หารราชการแผ่นดิ นนับแต่อดี ตถึ งปั จจุบนั และ
ยังคงมีความสําคัญต่อไปในอนาคตหากข้าราชการขาดจริ ยธรรมย่อมส่ งผลเสี ยต่อประเทศชาติและ
ประชาชนจริ ยธรรมของข้าราชการเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นเพราะจริ ยธรรมเป็ นปั จจัยที่มีส่วนสําคัญ
ในการกําหนดพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของข้าราชการซึ่ งส่ งผลต่อการให้บริ การ
สาธารณะและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่ วนของปั ญหาของข้าราชการอาจแบ่งเป็ น
ปั ญหาที่มีสาเหตุมาจากระบบราชการและมาจากตัวข้าราชการปั ญหา ดังกล่าวนี้ จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
หากข้าราชการขาดจริ ยธรรมหรื อขาดจิตสํานึ กในการเป็ นข้าราชการที่ดีดงั นั้นจึงจําเป็ นยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาจริ ยธรรมโดยรัฐบาลหน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาข้าราชการ
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549)
ผูบ้ ริ หารถือเป็ นหนึ่ งในกุญแจสําคัญที่จะทําให้บริ ษทั ดําเนิ นการอย่างมีจริ ยธรรมหรื อ
ไม่มีจริ ยธรรม เนื่ องจากผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ในการตัดสิ นใจเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึงมี
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โอกาสมากกว่าคนอื่ นในการที่จะก่ อให้เกิ ดแนวคิดทางด้านจริ ยธรรมขึ้นในองค์การ คุ ณค่าและ
เหตุผลทางด้านจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะเป็ นแบบอย่างให้
บุคคลอื่นๆในองค์การยึดถือปฏิบตั ิตาม โดยคุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าํ ทางด้านจริ ยธรรม จะแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะที่มีศีลธรรมในเรื่ องของการมีอิทธิพลในแง่บวกขององค์การ เพราะคุณสมบัติของ
ผูน้ าํ ที่เน้นด้านจริ ยธรรม ทําให้มีผดู ้ าํ เนิ นตามในองค์การด้วย ซึ่ งการมีมาตรฐานทางด้านศีลธรรม
ของผูบ้ ริ หารจะทําให้สามารถตัดสิ นใจทางด้านจริ ยธรรมในที่ทาํ งานได้ง่ายขึ้น (อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง,
2546) ถ้าหากผูน้ าํ และองค์การธุ รกิ จใดปราศจากจริ ยธรรม ผูน้ าํ ระดับสู งจะพบว่าองค์กรของตน
เต็มไปด้วยปั ญหาและมีแนวโน้มที่จะต้องประสบความหายนะในที่สุด ในทางกลับกันหากองค์กร
ธุ ร กิ จ ใดอุ ด มด้ว ยจริ ย ธรรม ย่อ มเป็ นที่ ย อมรั บนับถื อ ได้รั บ ความเชื่ อถื อ ได้รับ โอกาส มี ค วาม
ได้เปรี ยบในเชิงแข่งขัน มีอนาคตไกล สรุ ปได้วา่ จริ ยธรรม คือ วิถีทางสู่ ความสําเร็ จในระยะยาวอย่าง
ยัง่ ยืน จึงเป็ นเรื่ องสําคัญและจําเป็ นที่องค์กรธุรกิจที่ดี ที่มีความเป็ นเลิศจะต้องมีจริ ยธรรม คุณความดี
จากมุมมองของสังคมประเทศชาติและสังคมโลก (นิตย์ สัมมาพันธ์,2546)
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นยุคที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ประเทศต่างๆ ให้
ความสําคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เช่นเดียวกันในเอเชีย ประเทศจีนและอินเดียมีบทบาทในภูมิภาคมาก
ขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การผนึ กกําลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น
ย่อมทําให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปั ญหา
ท้าทายได้ดียงิ่ ขึ้น เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้เสี ยงของอาเซี ยนมีน้ าํ หนักมากขึ้น
และทําให้อาเซียนมีอาํ นาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ตระหนักถึงการสร้างและเตรี ยมความพร้อมของข้าราชการไทยเพื่อรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ด้วยการให้ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน ตลอดจนศึกษา ค้นหาแนวทางการเสริ มสร้างความพร้ อมในการพัฒนาข้าราชการก้าวสู่
ประชาคมอาเซี ยนอย่างมีระบบ และมีประสิ ทธิภาพโดยเน้นความสําคัญของความร่ วมมือกันในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการและส่ วนราชการให้มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
การพยายามพัฒนาผูน้ าํ ที่ดีน้ นั เป็ นพื้นฐานของการสร้างผลผลิตหรื อบริ การ องค์การจะ
สําเร็ จหรื อล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติของผูน้ าํ ในองค์การนั้นเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า
ผูน้ ําที่ ดี จะพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานนั้นได้ดี และทั้งสองฝ่ ายก็จ ะ
ช่วยกันสร้างผลผลิต สิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการได้ ดังนั้นในทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าการฝึ กอบรมใน
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องค์การต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับเรื่ องภาวะผูน้ าํ (Leadership) โดยการพยายามแสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนานักบริ หารให้เป็ นผูน้ าํ ที่ดี โดยทัว่ ไปบุคคลเป็ นจํานวนมาก มักเข้าใจไปว่าภาวะ
ผูน้ าํ นั้นเป็ นเรื่ องของนักบริ หารในระดับสู งเท่านั้น ซึ่ งความเป็ นจริ ง ผูป้ ฎิ บตั ิ หน้าที่ ในตําแหน่ ง
บริ หารต่างๆ ในทุกระดับต่างก็ตอ้ งมีบทบาทของความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะผูน้ าํ ทั้งสิ้ น
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิภาพมีจาํ นวนมากแต่
มีแนวคิดทฤษฎี หนึ่ งที่ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมากคือ “ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง“
(Transformational Leadership) ซึ่ งมีงานวิจยั หลายเรื่ องที่สนับสนุนทฤษฎีน้ ี และยืนยันว่าทฤษฎีน้ ี
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผูน้ าํ นี้ ได้ในทุกองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การที่
อยูใ่ นอเมริ กา ยุโรป หรื อในเอเชียสําหรับในเอเชีย มีการศึกษาวิจยั ในองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ฮ่ องกง สิ งคโปร์ และในประเทศไทยพบว่า
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ ผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งของกลุ่ม
และของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เจตคติต่อการทํางานความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรในองค์การ และตัวแปรหรื อปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2544)
จากการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกในประเทศแคนาดา ลิ น ดา (Linda
S.
Kimberling, 2008) ได้ศึกษาการใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม กับ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง พบว่า มี
ความสั ม พัน ธ์ กั น เป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นไปในทางบวก จากกรณี ศึ ก ษานี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุมาจากการใช้
เหตุผลทางจริ ยธรรม และผล คือได้ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง แสดงว่าผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะต้อง
มีองค์ประกอบที่สาํ คัญของการใช้เหตุผลทางจริ ยธรรม มีแนวคิดทางจริ ยธรรมในการเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนต้องประพฤติปฏิบตั ิตน ถือการครองตนอยูใ่ นจริ ยธรรม เนื่ องจากผูท้ ี่จะมีการ
ตัดสิ นใจจากการใช้เหตุผลทางจริ ยธรรมได้น้ นั ผูน้ าํ จะต้องเข้าใจจริ ยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จริ ยธรรมเสี ยก่อน นอกจากนี้ ยงั ต้องมีทศั นคติที่ดี หรื อจิตสํานึ กที่ดีในการครองตนอยูใ่ นกรอบของ
จริ ยธรรมอย่างแท้จริ งจึงจะสามารถใช้การตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมได้อย่างเหมาะสม
จากการศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass &Paul SteidMeier, 1999) ได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ภิบาล กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ การสร้าง
บารมี การกระตุน้ ทางปั ญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดย
ที่บริ ษทั ภิ บาลที่มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะทั้ง 4 ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมี
พื้นฐานมาจากคุ ณธรรม โดยต้องมีหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี หลักความโปร่ งใส หลักความ
ซื่อสัตย์ หลักความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ หลักความสามารถในการแข่งขัน โดย
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หลักความโปร่ งใสนั้น ทุก องค์กรจําเป็ นต้องมี ก ารบริ หารจัดการที่ สามารถตรวจสอบได้ มี การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ส่ วนหลักความซื่ อสัตย์น้ นั เป็ น
หลักธรรมที่จาํ เป็ นสําหรับทุกองค์กรต้องนํามาใช้ในการทํางาน และหลักความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ซึ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับทุกองค์กร ที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
อย่างเป็ นรู ปธรรม(ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2552)
ส่ วนราชการระดับจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก เป็ นหน่ วยงานซึ่ งมี ลกั ษณะเฉพาะ
ต่างจากส่ วนราชการระดับจังหวัดที่ต้ งั อยู่ในเขต หรื อภาคอื่นๆ เนื่ องจากตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาค
ตะวัน ออกนี้ ได้รั บ การพัฒ นาให้เ ป็ นศู น ย์ก ลางความเจริ ญ และเป็ นอุ ต สาหกรรมหลัก รวมถึ ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องใช้
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สูง มีการกระจายความเจริ ญมาสู่ภาคตะวันออก ทําให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงทั้ง โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากร ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ สภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ วนราชการระดับจังหวัดจึงมีบทบาทอย่างมาก ในการปฏิบตั ิราชการ
แทนหน่วยงานส่ วนกลาง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
บริ ษทั และตลอดจนภาครั ฐด้วยกันเอง เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาประเทศ จากการค้า การ
ลงทุ น จํานวนมหาศาล ที่ จะนําเม็ดเงิ นกลับเข้าสู่ ประเทศไทยในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อนําไปพัฒนา
ประเทศ หากข้าราชการในภาคตะวันออกขาดคุณธรรม จริ ยธรรม ในการดําเนิ นงาน ก็จะทําให้เกิด
ปั ญหากับประชาชน องค์กรธุรกิจ ส่ งผลกระทบโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ
ส่ วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งเป็ นข้าราชการส่ วนภูมิภาค ประกอบด้วยข้าราชการแต่ละ
ฝ่ ายดังนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดจ่าจังหวัดป้ องกันจังหวัดเสมียนตรา
จังหวัดหัวหน้าศูนย์ดาํ รงธรรม หัวหน้าสํานักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัด สวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดประกันสังคมจังหวัดคลังจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เกษตรจังหวัดประมงจังหวัด
ปศุ สัตว์จงั หวัด สหกรณ์ จ ัง หวัด ปฏิ รูปที่ ดิ น จังหวัด ขนส่ งจังหวัด อุ ตสาหกรรมจัง หวัด พาณิ ชย์
จังหวัดนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจังหวัดสัสดีจงั หวัดประชาสัมพันธ์
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การท่องเที่ยวกี ฬาและนันทนาการจังหวัด ผูบ้ ญ
ั ชาการเรื อนจําจังหวัด และสถิติ
จังหวัด ซึ่ งแต่ละหน่วยงานยังมีสายบังคับบัญชาซึ่ งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ าย
ในแต่ละส่ วนราชการที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง ในองค์กรภาครัฐ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐควรมีบทบาทในการแก้ไขปั ญหา ด้วยความรู ้ ความสามารถ
มีคุณลักษณะของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่ดี และสามารถโน้มน้าว
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ชักจูงให้ผตู ้ ามมีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่ดี ตามความต้องการขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อส่ งเสริ มบทบาทของประเทศไทย ในการบริ หารจัดการภาครั ฐ และ
ตอบสนองต่ อ การเป็ นประเทศสมาชิ ก ของสมาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic
Community)ในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนนําไปสู่ การแข่งขันระดับสู งสุ ด ในสภาวะโลกไร้พรมแดน
(Globalization) จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐเนื่ องจาก ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีพ้ืนฐาน
มาจากผูน้ ํา ที่ มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในองค์ก ร เพื่อ ประโยชน์ใ นการพัฒ นาผูน้ ํา ในองค์ก าร
ข้าราชการไทย และส่ งเสริ มการดํารงตนอยู่ในจริ ยธรรม เพื่อแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตในองค์การ
ภาครัฐต่อไป

คําถามของการวิจัย
1.
พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออก
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2.
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออก
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
3. พฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
พื้นที่ภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐของ
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
ของพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
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สมมติฐานการวิจัย
1. องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐของพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน การมีจิตสํานึกที่ดีงาม
การวางตัว ให้เหมาะสมกับการไม่ ใ ช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์ การพบปะ
เยี่ยมเยียนและช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และไม่ บิดเบื อนข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
2. องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐของพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วยการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา และการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
3. มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม กับ ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีขอบเขตดังนี้
1. ประชากรการวิจยั ครั้งนี้ จะสุ่ มตัวอย่างจากผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐในส่ วนราชการ
ระดับจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย และดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ระดับหัวหน้าฝ่ าย/ หัวหน้า
กลุ่มงาน/ หัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจยั ครั้งนี้ มีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม องค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง และความสั ม พัน ธ์ ข องพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม กับ ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากร ประกอบด้ว ยอายุ เพศ จํา นวนบุ ต ร
สถานภาพสมรสการศึกษา เงินเดื อน หนี้ สิน คุณสมบัติดา้ นการทํางาน ประกอบด้วย ระยะเวลาที่
ทํางาน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตําแหน่งในองค์กรการฝึ กอบรม และการเข้า
อบรมด้า นจริ ย ธรรมประกอบด้ว ย การเข้าอบรมด้า นจริ ยธรรมการศึ ก ษาดู ง านจริ ย ธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศการศึกษาจริ ยธรรมเพิ่มเติมการฝึ กปฏิบตั ิจริ ยธรรม
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พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ ในองค์กร คือ จริ ยธรรมข้าราชการไทย ตามแนวคิด
ของสํานักงานข้าราชการพลเรื อนซึ่ งประกอบด้วยการนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริ การการ
มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง ามในการให้ บ ริ ก าร การวางตัว ให้ เ หมาะสมการไม่ ใ ช้ส ถานะหรื อ ตํา แหน่ ง
ไปแสวงหาผลประโยชน์การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และ
ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ บาสส์ และอาโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991)
ซึ่ งประกอบด้วย การสร้ างบารมีการสร้ างแรงบันดาลใจการกระตุน้ ทางปั ญญา และการคํานึ งถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล
3. ขอบเขตด้านเวลา
งานวิจยั ครั้งนี้จะใช้เวลาศึกษา ดังนี้
3.1 ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
3.2 ขั้นตอนสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
3.3 ขั้น ตอนวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สรุ ปผลการวิ จ ัย และข้อ เสนอแนะ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 15
สิ งหาคม 2554 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2555
ข้ อจํากัดของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จํากัดของการวิจยั คือ
1. เป็ นการศึกษาผูบ้ ริ หารในภาคส่ วนของรัฐซึ่ งถือว่ามีความเป็ นผูน้ าํ แห่ งการเปลี่ยนแปลง
และอาศัยกรอบการสร้างจริ ยธรรมข้าราชการ ของสํานักงานข้าราชการพลเรื อน
2. เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มข้าราชการในเขตภาคตะวันออก ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วน
ราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ าย ในระดับจังหวัด 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี
3. เป็ นการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่อยูใ่ นกรอบแนวคิดการวิจยั เท่านั้น
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสาร ตํารา และงานวิ จ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมทางจริ ยธรรม และ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยทําให้ได้
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ซึ่ ง ได้กาํ หนด องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ โดยปรับปรุ งจากแนวคิดจริ ยธรรมข้าราชการไทย ของสํานักงานข้าราการ
พลเรื อน และจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผูท้ รงคุณวุฒิ10คนเพื่อสร้างเป็ น
กรอบแนวคิ ด ของพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ ประกอบด้ว ย1)การนํา
หลัก ธรรมมาใช้ใ นการทํา งาน2)การมี จิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง าม3)การวางตัว ให้ เ หมาะสมกับ การเป็ น
ข้าราชการ4)การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์5)การพบปะเยี่ยมเยียนและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ7)การ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานผิด พลาดและองค์ป ระกอบของภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ซึ่งประกอบด้วย 1)การสร้าง
บารมี 2)การสร้างแรงบันดาลใจ3)การกระตุน้ ทางปัญญา และ 4)การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย จากทฤษฏี ภ าวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง ของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ที่ได้อธิ บายองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ด้าน การสร้างบารมี หรื อ การมีอิทธิ พลที่เป็ นอุดมคติ (Idealized Influence or
Charisma Leadership) คือ ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมสูง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อาํ นาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น และเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มและงานวิจยั ของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass & Paul SteidMeier, 1999) อธิบายว่า คุณธรรม
ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง อย่างแท้จริ งนั้น ต้องมีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรม โดยที่ 4 ปั จจัยของ
ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงที่ แท้จริ ง ประกอบด้วย การสร้ างบารมี การสร้ างแรงบันดาลใจ การ
กระตุ ้น ทางปั ญ ญาและการคํา นึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค คล มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ บรรษัท ภิ บ าล (Cooperate
Governance)
องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล(Cooperate Governance)ในด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (Responsibilily) เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญซึ่ งการยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทํางานนั้น มี ความสัมพัน ธ์กับการแสดงความรั บผิดชอบในการ
บริ หารงานผิดพลาดซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ เนื่ องจากความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดเป็ นผลจากการมีความรับผิดชอบต่อ
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หน้าที่การงาน การปฏิบตั ิหน้าที่ดีให้ที่สุด เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้น
ก็ตอ้ งแสดงความรั บผิดชอบอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้วยการหาแนวทางแก้ไข และวางแนวทางการ
ดําเนิ นงานที่เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร นอกจากนี้ การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงาน
ผิดพลาด ยังมีความสัมพันธ์กบั อีกหนึ่งองค์ประกอบของบรรษัทภิบาล(Cooperate Governance) คือ
ด้านความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตน (Accountabilily) การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรู ้สึกรับผิดชอบอย่างแท้จริ ง มีความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อใครบ้าง ในลักษณะใดแค่ไหน
และอย่างไรซึ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจของตนเอง เมื่อเกิดการบริ หารงาน
ผิดพลาดขึ้นในทุกองค์กร
ความยุ ติ ธ รรม (Fairness)เป็ นองค์ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของบรรษัท ภิ บ าล(Cooperate
Governance)ถือเป็ นหลักจริ ยธรรมพื้นฐานในการทํางานการสร้างความยุติธรรมในการดําเนิ นงาน
ควรเริ่ มตั้งแต่ระดับนโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียม มีหลักการที่
ชัด เจน ซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรมนี้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การนํา หลัก ธรรมมาใช้ใ นการทํา งาน ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม เนื่ องจาก หลักธรรมที่นาํ มาใช้ในการทํางานที่สาํ คัญยิ่ง
คือ ความยุติธรรมที่จะต้องสร้างให้เกิ ดขึ้นในองค์กรทุกแห่ งความยุติธรรมเป็ นตัวกําหนดทิศทาง
ของสังคม ซึ่งความยุติธรรมของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน หากในองค์กรหนึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าการ
เข้าสู่ ตาํ แหน่ งโดยการพิจารณาจากความอาวุโส เป็ นเรื่ องที่ถูกต้อง ถือว่ายุติธรรมซึ่ งในความเป็ น
จริ งแล้วความยุติธรรมที่เป็ นที่นิยมมากที่สุด เป็ นความยุติธรรมที่ตอ้ งอยูค่ ู่กบั คุณธรรมและจริ ยธรรม
ที่เป็ นเครื่ องช่วยในการกําหนดกฎเกณฑ์ว่าสิ่ งไหนเป็ นสิ่ งที่ดีถูกต้อง และเหมาะสมไม่ใช่ความเห็น
ของคนส่ วนใหญ่
ความโปร่ งใส (Transparency) เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ ของบรรษัทภิบาล (Cooperate
Governance)โดยที่การบริ หารจัดการ ข้อมูลข่าวสารในการทํางาน โดยเฉพาะผลการดําเนิ นงานและ
ข้อมูลภายในทางการเงินจะต้องมีความโปร่ งใสซึ่ งองค์ประกอบความโปร่ งใสนี้ มีความสัมพันธ์กบั
การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ เนื่ องจากข้อมูล
ข่าวสารจะต้องไม่ถูกดัดแปลง เติมแต่ง แก้ไข เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ หากแต่จะต้องมีความถูกต้อง
ชัดเจน ตรวจสอบได้ในทุกกรณี ทั้งในองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ความโปร่ งใส
ยังมีความสัมพันธ์กบั การมีจิตนํานึกที่ดีงาม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ คือ ผูท้ ี่มีจิตสํานึกที่ดีงามนั้น
จะปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส ชัดเจนในทุกกรณี มีความเข้าใจ ถึงการเปิ ดเผยผลการดําเนิ นงาน
มีจิตสํานึ กที่จะไม่ปกปิ ด ดัดแปลง แก้ไขข้อมูล เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ แต่มีจิตสํานึ กที่ดีงาม ที่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวม
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องค์ประกอบ การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐนั้น มีความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบของหลักบรรษัทภิบาล
(Cooperate Governance) ทั้ง 6ด้าน คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibilily) ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตน (Accountabilily)ความยุติธรรม (Fairness)ความโปร่ งใส
(Transparency)คุณค่าระยะยาว (Long-term Value)การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) โดยที่
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibilily) องค์กรจะต้องกําหนดภารกิจของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน
ทุกคนทุกฝ่ ายรู ้หน้าที่ของตนว่าจะต้องทําอย่างไรและเข้าใจในหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ยึดหลัก
ความถูกต้องในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทํางาน ซึ่ งการที่บุคคลจะรู ้หน้าที่
ของตนเองได้ดีน้ นั จะต้องเป็ นผูม้ ีจิตสํานึกที่ดีงาม จึงจะยึดหลักความถูกต้องและปฏิบตั ิหน้าที่ได้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้
การมี จิตสํานึ กที่ ดีงาม มี ความสัมพัน ธ์กับความรั บผิดชอบต่ อการตัดสิ นใจและการ
กระทําของตน (Accountabilily) ทุกฝ่ ายในองค์กรจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้สึกรับผิดชอบอย่าง
แท้จ ริ ง มี ค วามเข้า ใจว่ า ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ใครบ้า ง ในลัก ษณะใดแค่ ไ หนและอย่า งไร ซึ่ ง การ
รับผิดชอบอย่างแท้จริ งนั้น ผูม้ ีความรับผิดชอบจะต้องมีจิตสํานึ กที่ดีงามเสี ยก่อน มีจิตสํานึ กที่ดีว่า
การตัดสิ นใจ และการกระทําของตน จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อองค์กร และส่ วนรวมนอกจากนั้น
การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม ยังมีความสัมพันธ์กบั ความยุติธรรม (Fairness) ซึ่ งถือเป็ นหลักจริ ยธรรม
พื้นฐานในการทําธุ รกิ จการสร้ างความยุติธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ จะดําเนิ นการเริ่ มตั้งแต่ระดับ
นโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันมีหลักการที่ชดั เจน ซึ่งผูบ้ ริ หาร
องค์กรจะต้องมีจิตสํานึกที่ดีงามในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม มีความสัมพันธ์กบั คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) ซึ่ งองค์กร
ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวมากกว่าการตักตวงผลประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้น
ผูบ้ ริ หารองค์กรจะต้องมีจิตสํานึ กที่ดีงาม มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารจัดการ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะ
ยาว เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจิตสํานึ กในคุณค่าระยะยาวที่จะเกิดแก่
องค์กรอย่างยัง่ ยืน ไม่คาํ นี งถึงเพียงแต่ผลประโยชน์ฉาบฉวย ไม่คาํ นึ งถึงแค่เพียงเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าเท่านั้น นอกจากนี้ การมีจิตสํานึ กที่ดีงามยังมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) โดยผูบ้ ริ หารองค์กรต้องมีจิตสํานึกที่ดีงาม ในการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานในทุกด้าน เพื่อ
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ มีจิตสํานึ กที่ดีงามในการสร้ างความสมบูรณ์แบบในการบริ หารจัดการองค์กร
มีนโยบายที่ชดั เจนปฏิบตั ิได้จริ ง มีจิตสํานึ กที่ดี ไม่มีนโยบายแอบแฝง เพื่อหาผลประโยชน์ซ่ ึ งจะ
ส่ งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายมีการผลักดันและสนับสนุนให้ทุกฝ่ ายมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดของการวิจยั

นิยามตัวแปร
พฤติกรรมทางจริยธรรม หมายถึง การแสดงออกหรื อการปฏิบตั ิตนอย่างสมํ่าเสมอของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ เพื่อแสดงออกให้เห็ นถึง การนําจริ ยธรรมมาใช้ในการบริ หารจัดการ การ
ตัดสิ นใจ การสนับสนุ นส่ งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสภาวะการแห่ งการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ประกอบด้ว ยการนํา หลัก ธรรมมาใช้ใ นการให้บ ริ ก ารการมี จิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง ามในการให้บ ริ ก าร
การวางตัวให้เหมาะสมการไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์ การพบปะเยี่ยม
เยียนและช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
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การนํา หลัก ธรรมมาใช้ใ นการทํา งานหมายถึ ง การที่ ผู บ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ
นําหลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเสี ยสละอดทน มีความ
เป็ นธรรมเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่มีน้ าํ ใจสุ ภาพมีเมตตาธรรมและการเป็ นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน
การมีจิตสํานึ กที่ดีงามหมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ มีจิตสํานึ กในการให้บริ การ
ในทิศทางที่เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
จึงจําเป็ นต้องมีจิตสํานึ กที่ดีงามในการให้อาํ นวยความสะดวกและให้บริ การประชาชน ช่ วยสร้าง
ความเจริ ญและยกมาตรฐานของประเทศให้สูงขึ้น
การวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการหมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ไม่
ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็ นอยู่ อย่างหรู หราโออ่า ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย หรื อ “กิ นดี อยู่ดี
อย่างเกินความพอดี” รู ้จกั ใช้จ่ายแต่เพียงพอดี รู ้จกั ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย รวมตลอดถึงการวางตัวเป็ น
กลางทางการเมือง
การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์หมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครั ฐ ไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งเข้าไปก้าวก่ ายหรื อแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้งย้ายโอน เลื่ อน
ตําแหน่ งและเลื่อนขั้นเงินเดื อนของข้าราชการคนใดในเวลาเดี ยวกันต้องไม่ยอมให้คู่สมรส ญาติ
สนิ ทบุคคลในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิดก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตนหรื อผูอ้ ื่นไม่ยอมให้
ผูอ้ ื่ นใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่ ของตนเองโดยมิ ชอบ รวมตลอดถึ งการไม่ เรี ยกร้ องผลประโยชน์ในทาง
มิชอบซึ่ งครอบคลุมถึงการไม่เรี ยกร้องของขวัญของกํานัลหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
การพบปะเยี่ยมเยียนและช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอหมายถึง ผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐ เอาใจใส่ ทุกข์สุขและรับฟั งเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรี บหาทางช่วยเหลือ
อย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
การไม่ ใ ช้แ ละไม่ บิ ด เบื อ นข้อมู ลข่ า วสารของราชการหมายถึ ง ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
ภาครั ฐ ต้อ งไม่ ป ฏิ บ ัติง านในลัก ษณะดังกล่ า วเพื่ อให้ผูอ้ ื่ น หรื อ ประชาชนเข้า ใจผิด โดยมุ่ งหวัง
ผลประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การแสดงความรั บผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดหมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครั ฐ ควรแสดงความรั บผิด ชอบตามควรแก่ กรณี เช่ น ลาออกจากตําแหน่ ง เมื่ อปฏิ บตั ิ หน้าที่
บกพร่ องหรื อผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ที่ทาํ ให้ผตู ้ ามอยู่เหนื อกว่า
ความสนใจในตนเอง ผ่านการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการ
คํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยที่ผบู ้ ริ การองค์กรภาครัฐต้องมีจริ ยธรรมเป็ นพื้นฐานในการนํา
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ผูต้ าม ซึ่ งจะส่ งผลให้ท้ งั ตัว บุ คคลและองค์การ มี ความสําเร็ จเกิ นกว่าที่ คาดหวัง ส่ งผลให้สังคม
มี ค วามสมบู ร ณ์ ด้ว ยดุ ล ยภาพแห่ ง ธรรม ประกอบด้ว ยการสร้ า งบารมี ก ารสร้ า งแรงบัน ดาลใจ
การกระตุน้ ทางปั ญญาและการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
การสร้างบารมี หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ มีพฤติกรรมที่ดี เป็ นที่เชื่อถือ
ยกย่อง ศรัทธา ไว้วางใจ และเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกัน บุคลากรในหน่ วยงาน พยายามที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูบ้ ริ หารหน่วยงาน โดยผูบ้ ริ หารหน่ วยงาน มีคุณลักษณะในด้านความมี
วิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมสู ง มีความเฉลียวฉลาด และมุ่งมัน่ พัฒนาหน่วยงาน
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนเสมอ
การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ประพฤติตนเป็ นที่
จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับ บุคลากรในหน่วยงาน โดยการแสดงออกซึ่งความกระตือรื อร้นในการ
สร้ า งเจตคติ ที่ ดี และการคิ ด ในแง่ บ วก สร้ า งและสื่ อ ความหวัง อย่า งชัด เจน ทํา ให้บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้ประสบความสําเร็ จ
การกระตุน้ ทางปั ญญา หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ กระตุน้ ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ช่วยกันคิดหาแนวทางใหม่ๆ
มาแก้ปั ญ หาเพื่ อ หาข้อ สรุ ป ใหม่ ที่ ดี ก ว่า เดิ ม กระตุ ้น ให้มี ก ารคิ ด และแก้ปั ญ หาอย่า งมี ร ะเบี ย บ
มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี การตั้งสมมติ ฐาน การเปลี่ ยนมุมในการมองปั ญหา ส่ งเสริ มการใช้
เหตุผลและ ยอมรับความคิดเห็นของบุคลกรในหน่วยงาน
การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ มีภาวะใน
การวินิจฉัยบุคลากรในหน่ วยงาน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นหลัก ดูแลเอาใจใส่ เป็ น
รายบุคคล ทําให้บุคลากรในหน่ วยงาน รู ้สึกมีคุณค่า มีความสําคัญ ผูบ้ ริ หารพยายามเปิ ดโอกาสให้
บุ ค ลากรได้แ สดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ โดยตนจะทํา หน้า ที่ เ ป็ นพี่ เ ลี่ ย งให้ ค าํ แนะนํา การ
สนับสนุนและช่วยให้มีความก้าวหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบอยู่
ผู้บริหารองค์ กรภาครัฐ หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่ควบคุม ดูแล จัดการภายในหน่วยงาน องค์กร
ของข้าราชการ ในส่ วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนําองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่ได้จากงานวิจยั นี้ ไปใช้ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารในองค์กรอื่นๆ
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2. สามารถนําองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่ได้จากงานวิจยั นี้ ไปใช้ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารในองค์กรอื่นๆ
3. สามารถนําผลการวิเคราะห์ของงานวิจยั นี้ ไปใช้พฒั นาต่อยอดเพื่อการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมและภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การบริ หาร
จัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิผลและมีประสิ ทธิภาพ

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
1. แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมทางจริยธรรม
จริยธรรมของข้ าราชการ
เมื่ อ จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งสํ า คัญ และจํา เป็ นยิ่ ง สํ า หรั บ ข้า ราชการดั ง นั้ นสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549) จึงขอเสนอจริ ยธรรมของข้าราชการ
ไว้ 7 ประการเพื่อนําไปสู่ การเป็ นข้าราชการที่มีจริ ยธรรมดีงาม ดังนี้
1. การนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่ อสัตย์สุจริ ต
เสี ยสละอดทนมีความเป็ นธรรมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่มีน้ าํ ใจสุ ภาพมีเมตตาธรรมและการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ของหน่วยงานของรัฐ
2. การมี จิตสํานึ กที่ ดีงามในการให้บริ การข้าราชการทุกคนต้องมีจิตสํานึ กในการ
ให้ บ ริ ก าร ในทิ ศ ทางที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ทางราชการเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนโดยรวมจึ งจําเป็ นต้องมีจิตสํานึ กที่ดีงามในการให้อาํ นวยความสะดวกและให้บริ การ
ประชาชน ถ้าหากข้าราชการทําได้ก็เชื่อได้ว่าจะช่วยสร้างความเจริ ญและยกมาตรฐานของประเทศ
ให้สูงขึ้น
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3.การวางตัวให้เหมาะสมข้าราชการไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็ นอยู่
อย่างหรู หราโออ่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหรื อ “กินดีอยูด่ ีอย่างเกินความพอดี” รู ้จกั ใช้จ่ายแต่เพียงพอดีรู้จกั
ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อยรวมตลอดถึงการวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
4. การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์
สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นเช่นข้าราชการไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งเข้าไปก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการ
บรรจุแต่งตั้ง ย้ายโอน เลื่อนตําแหน่ ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการคนใด ในเวลาเดียวกัน
ต้องไม่ยอมให้คู่สมรสญาติสนิ ทบุคคลในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิดก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ของตนหรื อ ผูอ้ ื่ น ไม่ ย อมให้ ผูอ้ ื่ น ใช้ต าํ แหน่ ง หน้า ที่ ข องตนเองโดยมิ ช อบรวมตลอดถึ ง การไม่
เรี ย กร้ อ งผลประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การไม่ เ รี ย กร้ อ งของขวัญ ของกํา นัล หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
5. การพบปะเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ ทุกข์สุข
และรับฟั งเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรี บหาทางช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการข้าราชการไม่ควรปฏิบตั ิงานใน
ลักษณะดังกล่าวเพื่อให้ผูอ้ ื่นหรื อประชาชนเข้าใจผิดโดยมุ่งหวังผลประโยชน์สําหรับตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น
7. การแสดงความรั บผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดข้าราชการควรแสดงความ
รับผิดชอบตามควรแก่ กรณี เช่ นลาออกจากตําแหน่ งเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องหรื อผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของข้ าราชการ
ผูน้ าํ รัฐบาลนักการเมืองที่รับผิดชอบผูบ้ งั คับบัญชาบุคคลรวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรดําเนิ นการพัฒนาจริ ยธรรมของข้าราชการรวม 8 เรื่ องพร้อมกันไปดังนี้ (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ,
2549)
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนในการควบคุม
ตรวจสอบจริ ยธรรมของข้าราชการเพิ่มขึ้นสาเหตุสาํ คัญของการประพฤติมิชอบในวงราชการมาจาก
ข้าราชการบางส่ วนขาดจริ ยธรรมซึ่ งอาจเรี ยกว่าจิตใจจิตสํานึ กจิตวิญญาณและอุดมการณ์ก็ได้โดย
จริ ยธรรมมีส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการซึ่ งรวมทั้งการกระทํา
หรื องดเว้นการกระทําการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการอันส่ งผลกระทบถึงประสิ ทธิ ภาพ
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ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการซึ่ งรวมทั้งการกระทําหรื องดเว้นการกระทําการใดๆตามอํานาจหน้าที่
ของข้าราชการอันส่ งผลกระทบถึ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ หน้าที่ ราชการเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมประกอบกับการควบคุมตรวจสอบภายในหน่ วยงานของรัฐไม่
อาจดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งอาจเนื่ องจากการเป็ นพวกเดี ยวกันสี เดี ยวกันดังนั้นจึ งมี
ความจํา เป็ นที่ จ ะต้อ งพัฒ นาหรื อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานภายนอกเช่ น ประชาชน
สถาบันการศึกษาองค์การเอกชนและสื่ อมวลชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบพฤติกรรมและ
จริ ยธรรมของข้าราชการเพิ่มมากขึ้น
2. สนับสนุ นให้ดาํ เนิ นคดีและลงโทษข้าราชการที่ประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอย่างเคร่ งครั ดเข้มงวดและรวดเร็ วโดยดําเนิ นการกับข้าราชการทุกระดับการสนับสนุ น
เช่นนี้ จะมีส่วนป้ องกันมิใช่ขา้ ราชการคิดและปฏิบตั ิราชการในทางมิชอบเพราะกลัวเกรงว่าจะต้อง
ถูกลงโทษ
3. ต่อต้านหรื อไม่สนับสนุ นค่านิ ยมของข้าราชการไทยที่มีอยู่แล้วในสังคมและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในเวลาเดี ยวกันควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้เผยแพร่ สร้ างและ
ปลูกฝังค่านิ ยมที่ส่งเสริ มการพัฒนาประเทศตัวอย่างค่านิ ยมของข้าราชการไทยที่มีอยู่แล้วในสังคม
และเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเช่นค่านิ ยมของการใช้อาํ นาจหน้าที่ในทางมิชอบค่านิ ยมที่
ยึด ถื อ ระบบพวกพ้องในทางมิ ชอบ ค่ านิ ย มที่ ต ้องการเป็ นเจ้า คนนายคนค่ านิ ย มในการประจบ
สอพลอค่านิ ยมที่ชอบความสะดวกสบายและเกียจคร้านค่านิ ยมแบบปั จเจกชนนิ ยมค่านิ ยมในความ
เป็ นอนุ รักษ์นิยมและตัวอย่างค่านิยมที่ส่งเสริ มการพัฒนาประเทศเช่นค่านิ ยมในความซื่อสัตย์สุจริ ต
ค่านิ ยมในระบบคุณธรรมค่านิ ยมในหลักประชาธิ ปไตยค่านิ ยมที่ยึดถือหลักการมากกว่าตัวบุคคล
ค่านิ ยมในความประหยัดและขยัน ค่านิ ยมของการรวมกลุ่มค่านิ ยมในระเบียบวินัยผูบ้ งั คับบัญชา
ควรประพฤติ ต วั เป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติร าชการ โดยใช้วิ ช าความรู ้ แ ละประสบการณ์
ในทิศทางที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
4. สนับสนุนให้นาํ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเป็ นแนวทางใน
การปฏิ บตั ิราชการโดยควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) และฉบับต่อๆไปพร้อมกับนําไปยึดถือปฏิบตั ิจริ งอย่างจริ งจังต่อเนื่ องและพร้อม
เพรี ยงกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การดําเนิ นการในทางสายกลางที่
อยู่บ นพื้ น ฐานความพอดี เ น้น การพึ่ ง พาตนเอง ขณะเดี ย วกัน ให้ก้า วทัน โลกในยุค โลกาภิ ว ตั น์
2) ความพอเพียงที่เน้นการผลิตและบริ โภคอยูบ่ นความพอประมาณมีเหตุผล 3) ความสมดุลและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมมีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขันจากโลกาภิวฒั น์
และกระแสท้องถิ่นนิ ยมมีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิตมีการใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดไม่ทาํ ลายทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรมภู มิ
ปั ญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม 4) การมีภูมิคุน้ กันในตัวที่ดีพอสมควรในการเตรี ยมความพร้อมรู ้เท่าทัน
ต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวมีการตัดสิ นใจอย่างมี
เหตุมีผลมีความเข้มแข็งมัน่ คงและยัง่ ยืน 5) การเสริ มสร้างจิตใจคนและพัฒนาคนในชาติให้เป็ นคน
ดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริ ตมีสติปัญญามีความเพียรอดทนและรอบคอบ
5. ส่ งเสริ มให้นาํ การบริ หารราชการตามแนวทางการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.
2542แนวทางดังกล่าวนี้ ได้กาํ หนดให้หน่ วยงานของรัฐต้องบริ หารราชการโดยยึดหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประกอบด้วย 6 หลักได้แก่หลักนิติธรรม (rule of law) หลักคุณธรรม (ethics)
หลักความโปร่ งใส (transparency) หลักความมีส่วนร่ วม (participation) หลักความรับผิดชอบ
(accountability) และหลักความคุม้ ค่า (value for money) กล่าวได้ว่าแม้จะมีกระบวนการปฏิบตั ิ
ราชการที่ประกอบด้วยกี่ข้ นั ตอนก็ตามถ้าในแต่ละขั้นตอนไม่ยึดถือกฎระเบียบหรื อตัวบทกฎหมาย
ขาดคุ ณ ธรรมขาดความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ขาดความโปร่ ง ใสหรื อ ไม่ เ ปิ ดโอกาสให้ มี ก ารควบคุ ม
ตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกรวมทั้งขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชนขาดความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานและขาดความคุม้ ค่าในการดําเนินงานในบางกรณี แล้วกระบวนการปฏิบตั ิราชการ
นั้นจะไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
6. สนับสนุ นให้หน่ วยงานทั้งหลายรวมทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการด้านจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ องโดยดําเนิ นการในลักษณะ
เป็ นเครื อข่ายหมายถึงหน่ วยงานและประชาชนควรรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเป็ นชุมชนเป็ นองค์การใน
พื้นที่ ทุกระดับโดยมี เป้ าหมายและกิ จกรรมเชื่ อมโยงกันและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จสังคม
การเมื องและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ น้ ันทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปในทิ ศทางที่ เอื้ ออํานวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมด้วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบริ หาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
7. การประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดีของผูบ้ งั คับบัญชามี 10 ข้อดังนี้ 1) เป็ นคนสุ จริ ต
และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตอย่างเด็ดขาดโดยควรละความชัว่ หรื อบริ หารจัดการหรื อ
ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและพยายามแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่ องเช่นไม่
เรี ยกร้องหรื อรับทรัพย์สินเงินทองรับส่ วยรั บผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบและไม่ปกป้ อง
คุม้ ครองช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทุจริ ต2)เสี ยสละประโยชน์และความสุ ขส่ วนตัวเพื่อส่ วนรวม
3)ดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างภาคภูมิใจมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี และมีจรรยาบรรณโดยควรระลึก
และปฏิบตั ิในลักษณะที่ว่าเกียรติมาก่อน (honor comes first) เงินหรื อผลประโยชน์ในทางมิชอบ
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4) มีไมตรี จิต (courtesy) ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมารยาทความสุ ภาพความเอื้อเฟื้ อมีอธั ยาศัยและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5) ทําตัวให้เป็ นที่ยอมรับ (respect) หรื อให้ได้รับความศรัทธาจากประชาชน
6) เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับและรู ้จกั พอ 7) สนับสนุนและยกย่องคนดีพร้อมทั้งดําเนิ นการกับคนไม่ดี
เช่น ไม่ยกย่องนิ นทาและประณาม 8) มีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและนําหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ใน
การบริ หารราชการและในการประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี9)ปฏิบตั ิราชการในลักษณะที่แสดงถึง
ความเป็ นมืออาชี พ (professionalism) ซึ่ งหมายถึงรู ้จริ งมีความรู ้ความสามารถความชํานาญและ
สามารถปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์ของส่ วนรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจริ งและชัดเจน 10) มิใช่
เป็ นเพียงผูน้ าํ ในการบริ หารงานเท่านั้นแต่ควรเป็ นผูน้ าํ ที่มีภาวะผูน้ าํ สู งกล้าที่จะเป็ นผูน้ าํ และกล้าที่
จะตัดสิ นใจพัฒนาจริ ยธรรมของข้าราชการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องเช่นนี้สอดคล้องกับข้อความที่ว่า
A leader without leadership is not leader
หลักการพืน้ ฐานการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibilily) องค์กรจะต้องกําหนดภารกิจของแต่ละ
ฝ่ ายอย่างชัดเจนทุกคนทุกฝ่ ายรู ้หน้าที่ของตนว่าจะต้องทําอย่างไรและเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
อย่างชัดเจน ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการทํางาน
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตน (Accountabilily) ทุกฝ่ ายใน
องค์กรจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้สึกรับผิดชอบอย่างแท้จริ งมีความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อ
ใครบ้าง ในลักษณะใดแค่ไหนและอย่างไร
3. ความยุติธรรม (Fairness) ถือเป็ นหลักจริ ยธรรมพื้นฐานในการทําธุรกิจการสร้าง
ความยุติธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจควรเริ่ มตั้งแต่ระดับนโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะต้องมีความเสมอ
ภาคมีความเท่าเทียมมีหลักการที่ชดั เจน
4. ความโปร่ งใส (Transparency) ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารงานตามหลัก
บรรษัทภิบาล ข้อมูลข่าวสารทางธุ รกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการดําเนิ นงานและภายในทางการเงินที่
บริ ษทั เปิ ดเผยจะต้องโปร่ งใสเชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนและตลาดทุน
5. คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) หลักบรรษัทภิบาลให้ความสําคัญกับการสร้าง
คุณค่าในระยะยาวแก่องค์การมากกว่าการตักตวงผลประโยชน์ในระยะสั้นคณะกรรมการบริ ษทั จะมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความมุ่งมัน่ ที่จะทําธุ รกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน
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6. การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) องค์กรต้องส่ งเสริ มในการปฏิบตั ิงานในทุกด้าน
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบ โดยมีนโยบายที่ชดั เจน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
ธุรกิจมีการผลักดันและสนับสนุนให้ทุกฝ่ ายมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
จริ ยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยู่กบั ระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาศาสนาพุทธกําหนด
หลักในการปฏิ บตั ิ ในชี วิตประจําวันไว้อย่างไรนั่นหมายความว่าได้กาํ หนดหลักจริ ยธรรมไว้ให้
ปฏิบตั ิอย่างนั้นแต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่าจริ ยธรรมอิงอยูก่ บั หลักคําสอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว
แท้ที่จริ งนั้นจริ ยธรรมยังหยัง่ รากอยู่บนขนบธรรมเนี ยม ประเพณี โดยนัยนี้ บางท่านเรี ยกหลักแห่ ง
ความประพฤติ อนั เนื่ องมาจากคําสอนทางศาสนาว่าศี ลธรรมและเรี ยกหลัก แห่ งความประพฤติ
อันพัฒนามาจากแหล่งอื่นๆ ว่า จริ ยธรรม ศีลธรรมกับ จริ ยธรรมจึงเป็ นอันเดียวกันในทรรศนะของ
นักวิชาการกลุ่มนี้ความแตกต่างอยูต่ รงแหล่งที่มา ถ้าแหล่งที่มาแห่ งความประพฤติน้ นั มาจากศาสนา
หรื อเป็ นข้อบัญญัติของศาสนานัน่ เป็ นศีลธรรมแต่ถา้ เป็ นหลักทัว่ ๆ ไปไม่เกี่ยวกับศาสนาคืออาจเป็ น
คําสอนของนักปรัชญาก็ได้ นัน่ เป็ นจริ ยธรรมนักวิชาการกลุ่มนี้ พยายามสร้างจริ ยธรรมสากล ซึ่ งจะ
เป็ นหลักปฏิบตั ิดาํ เนินชีวิตของทุกคน โดยไม่จาํ กัดว่าเขานับถือศาสนาใด ทั้งยังพยายามบอกว่าคําว่า
จริ ยธรรมเป็ นศัพท์บญั ญัติ มีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Ethics, Ethicality, Ethical Rules
ส่ วนคําว่า ศีลธรรมเป็ นศัพท์บญั ญัติที่ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Morals, Moralityเป็ นที่น่าสังเกตว่า
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใส่ วงเล็บคําว่า Ethics หลังคําว่า จริ ยศาสตร์
(จริ ยศาสตร์ (Ethics)) และใส่ วงเล็บคําว่า Moral Education หลังคําว่า จริ ยศึกษา (จริ ยศึกษา Moral
Education) แต่ไม่มีการใส่ วงเล็บคําภาษาอังกฤษหลังคําว่าจริ ยธรรม อันแสดงถึง ความไม่แน่ ใจว่า
คํานี้ตรงกับคําใดในภาษาอังกฤษเมื่อไม่มีการกําหนดให้แน่นอนลงไป บางท่านจึงใช้คาํ ว่า จริ ยธรรม
ให้หมายถึง Morality เช่ นท่านพุทธทาสภิ กขุ ถึงกับกล่าวว่าจริ ยธรรมก็คือศีลธรรม ซึ่ งตรงกับ
Morality นัน่ เอง
ระบบจริยธรรม
1. ความเชื่ อเรื่ องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์ความเชื่ อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์
มีส่วนกําหนดโครงสร้างของจริ ยธรรม เช่นถ้ามีความเชื่อว่ามนุ ษย์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตวั ระบบ
จริ ยธรรมจะเป็ นไปในลักษณะห้ามมนุ ษย์เอาเปรี ยบกันถ้ามีความเชื่ อว่ามนุ ษย์มีธาตุแห่ งความเป็ น
พุทธะซ่อนอยูร่ ะบบจริ ยธรรมจะส่ งเสริ มให้พฒั นาศักยภาพนั้นเพื่อความเป็ นพุทธะเบ่งบานเต็มที่
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2. ความเชื่อเกี่ยวกับอุดมคติหรื อความดีสูงสุ ดความหมายหรื อความสมเหตุสมผล แก่
ระบบจริ ยธรรมเช่น ชาวพุทธฝ่ ายมหายานบําเพ็ญตนเป็ นพระโพธิ สัตว์เพราะเชื่อว่าวิถีชีวิต เช่นนั้น
ช่วยให้ตนตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า ในกรณี น้ ีความเป็ นพระพุทธเจ้าจึงเป็ นอุดมคติของเขา
3. ระเบียบปฏิบตั ิหรื อแนวทางแห่ งการดําเนินชีวิตที่ช้ ีแนะว่าอะไรควรทําอะไร ไม่ควร
ทํา ทั้ง นี้ เพื่ อ พาชี วิ ต ไปสู่ จุ ด หมายสู ง สุ ด หรื ออุ ด มคติ คนส่ ว นมากมัก คิ ด กัน ว่า แนวทางแห่ ง การ
ประพฤติปฏิบตั ิน้ ีเท่านั้นเป็ นจริ ยธรรมที่แท้จริ ง
4. เหตุจูงใจให้คนปฏิบตั ิดีและเลิกละการปฏิบตั ิผดิ เหตุจูงใจที่ทาํ ให้คนดําเนินตามหลัก
จริ ยธรรมหรื อกฎศีลธรรม มี 3 ประการคือผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นเหตุจูงใจให้คนทําดีมีจริ ยธรรม
เพราะถ้าไร้จริ ยธรรมสังคมอาจตําหนิหรื อควํ่าบาตรกฎหมายอาจลงโทษ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ตนคนเราจึงมีจริ ยธรรมทั้งนี้ เพราะเล็งเห็นผลตอบแทนในชาติน้ ี หรื อหวังสวรรค์ในชาติหน้า ความ
เคารพกฎกติกาจนเป็ นนิ สัยทําให้คนอยูใ่ นระเบียบวินยั และดําเนิ นตามหลักจริ ยธรรมคนเราถูกฝึ ก
ตั้งแต่เล็กให้เชื่อฟั งกฎกติกาเรารักษาสัญญา เพราะเราเห็นว่าสัญญาต้องเป็ นสัญญาชาวคริ สต์มีศรัทธา
ในพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงปฏิบตั ิตามพระบัญญัติชาวพุทธมีศรัทธาในพระพุทธ เจ้าจึงรักษาศีลความมีน้ าํ ใจ
ต่อผูอ้ ื่นอันรวมถึงความรักเคารพผูอ้ ื่น ทําให้คนเรารั กษาคํามัน่ สัญญา หรื อละเว้นการเบียดเบียน
ผูอ้ ื่น ข้อนี้ เองสามารถกล่าวได้ว่าคนดี เพราะมีคุณธรรมประจําใจบางครั้งมีผูเ้ ห็ นต่างว่าจริ ยธรรม
หรื อศีลธรรมมุ่งควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่รวมไปถึงทางใจ ศีลธรรมไม่ใช่ศีลและ
ธรรมแต่เป็ นธรรมขั้นศีล หมายถึง ความสํารวมกายวาจาให้เรี ยบร้อย โดยนัยนี้ จริ ยธรรมทัว่ ไปจึงมี
ความหมายแคบกว่าพุทธจริ ยธรรมดังที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2529:12-14) กล่าวว่า
คําว่า จริ ยะจริ ยา ตลอดจนจริ ยธรรม มีความหมายกว้างกว่า นั้นคือหมายถึงการดําเนิ นชี วิต ความ
เป็ นอยู่การยังชี วิต ให้เ ป็ นไป การครองชี วิต การใช้ชี วิตการเคลื่ อ นไหวของชี วิตทุ ก แง่ ทุ ก ด้าน
ทุกระดับทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจจริ ยธรรมที่จะพูดต่อไป ขอให้ทาํ ความเข้าใจก่อนว่าจะใช้ใน
ความหมายที่ ก ว้า งอย่า งนี้ แม้แ ต่ ก ารปฏิ บ ัติ ก รรมฐานเจริ ญ สมาธิ บํา เพ็ญ สมถะเจริ ญวิ ปัส สนา
ก็รวมอยู่ใน คําว่า จริ ยธรรมซึ่ งพุทธจริ ยธรรมตามแนวที่พระราชวรมุนีแสดงไว้น้ ันสอดคล้องกับ
หลักจริ ยธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรั สไว้ว่าสพฺ พปาปสฺ สอกรณํกุสลสู ปสมฺ ปทาสจิตฺตปริ โยทปนํเอตํ
พุทฺธานสาสนํการไม่ทาํ ความชัว่ ทั้งปวงการทําความดีให้ถึงพร้อมการชําระจิตใจของตนให้ผอ่ งใส
นัน่ เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธพจน์น้ ี แสดงว่าหลักจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา
มิได้สอนเพียงให้หยุดทําชัว่ และให้ทาํ ความดีเท่านั้นแต่ยงั ครอบคลุมถึงการชําระจิตใจให้บริ สุทธิ์
ปราศจากกิเลสอีกด้วย
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ความหมายของจริยธรรม
พนัส หันนาคินทร์(2533) ความประพฤติอนั พึงปฏิบตั ิต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น และต่อสังคม
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องเกษมสุ ขมากขึ้นในทางสังคมและสมาชิกในสังคม
สาโรช บัวศรี (2544) แนวทางในการประพฤติตน เพื่ออยูก่ นั ได้อย่างร่ มเย็นกันในสังคม
มีโครงสร้างสําคัญคือ ศีลธรรมและคุณธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544)ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์ มีขอบเขตถึง
พฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ
พระบิ ด าแห่ ง กระทรวงมหาดไทย สมเด็ จ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ ทรงนิ พ นธ์
เกี่ยวกับอัธยาศัยที่สาํ คัญของข้าราชการไว้ว่า (ประกายแก้ว รัตนนาคา, 2552) การมีความซื่อตรงต่อ
ราชการ ต่อหน้าที่ และต่อตําแหน่ งที่ตนรับผิดชอบ การมีความอุตสาหะในการแสวงหาความรู ้ใน
การทํางาน การระวังตรวจตราปรับปรุ งงานของตนอยู่เสมอ และความอารี ท้ งั ต่อผูใ้ หญ่ ผูเ้ สมอกัน
และผูน้ อ้ ย พระยาสุ นธรพิพิธ อดีตอธิ บดีกรมการปกครอง และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้กล่าวถึงประเด็นสําคัญของการเป็ นนักปกครองที่ดีไว้ในหนังสื อ วิญญาณ (Spirit) นักปกครอง
คือ “การเป็ นเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองซึ่ งมีหน้าที่ท้ งั ปกครองคน ปกครองท้องที่ และปกครองการ
งานนั้น การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้บงั เกิดผลดีและมีความสงบเรี ยบร้อยได้ ก็ตอ้ งอาศัยที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ถึง
บุคคล กิจการ และท้องที่ ซึ่งอยูใ่ นอาณาเขต และความรับผิดชอบของตนให้ดีเสี ยก่อน
การให้ความสําคัญในการปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมและจริ ยธรรมในประเทศจีน โดย
ธานิ นทร์ กรัยวิเชี ยร (ประกายแก้ว รัตนนาคา, 2552) ได้กล่าวถึงขงจื้อ เป็ นนักปราชญ์ของจีนที่
ได้รั บ การยอมรั บ เรื่ อ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ ค นจี น ให้ก ารยอมรั บ ในปรั ช ญาแนวคิ ด ของท่ า น
กว่า 2,500 ปี ขงจื้อ มีความฝังใจมาตั้งแต่วยั เยาว์ คือ เรื่ องความไม่เที่ยงธรรมและความไม่สงบสุ ขใน
บ้านเมือง ที่ตอ้ งแก้ไขให้มีการปฏิ รูประบบสังคมจีนให้เกิ ดความสันติสุขและมีความเที่ ยงธรรม
ปราศจากการฉ้อราษฏร์ บงั หลวง โดยเชื่อว่า ผูค้ รองเมืองต้องมีคุณธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ
และคนที่ จ ะครองเมื อ งนั้น ไม่ ค วรยึ ด เอาชาติ ก ํา เนิ ด ที่ สู ง ส่ ง เป็ นสํา คัญ แต่ ค วรเลื อ กสรรจาก
ผูป้ ระพฤติดี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ได้ให้ขอ้ เสนอข้าราชการยุคใหม่ ถึง
คุณลักษณะที่น่าสนใจคือ ข้าพเจ้ามีความพร้อม หรื อ I AM READY ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งอักษร
ย่อแต่ละคํามีความหมายดังนี้
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I คือ Integrity ข้าราชการต้องเป็ นผูท้ าํ งานอย่างมีศกั ดิ์ศรี ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสี ยสละ อุทิศตน มีความชัดเจนที่มุ่งประโยชน์ของส่ วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ดา้ นการเงิน
ที่ขดั แย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่
A คือ Active ขยัน ตั้งใจทํางาน ปฏิบตั ิงานเชิงรุ กอย่างเต็มกําลังความสามารถ มีทศั นคติ
เชิงบวก กระตือรื อร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีกศุ โลบายในการทํางาน ในการทํางาน
M คือ Morality มีใจเป็ นธรรม มีคุณธรรมในการบริ หารจัดการ ปฏิบตั ิราชการด้วยใจ
บริ สุทธิ์ และกุศลเจตนา ไม่เลือกปฏิบตั ิ ยึดหลักความเป็ นธรรมและความเสมอภาค ซื่ อสัตย์สุจริ ต
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
R คื อ Relevantมี ก ารเรี ยนรู ้ แ ละปรั บ ตัว ให้ ท ัน โลก ทัน ปั ญ หา และพร้ อ มต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนสิ่ งท้าทายใหม่ ๆ ปรับปรุ งให้มีความเป็ นเลิศในวิชาชีพ
E คือ Efficientการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถวัดและแสดงได้ชดั เจนมีผลผลิตได้
มาตรฐาน ประหยัดทรัพยากร มีความคุม้ ค่า
Aคือ Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของงาน และต่อสาธารณะ มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ
D คือ Democracy มีใจเป็ นประชาธิ ปไตย โดยคํานึงถึงเสรี ภาพ เสมอภาค ประสาน และ
มีส่วนร่ วมกับทุกฝ่ าย
Y คือ Yield มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์และปฏิบตั ิงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็ นสําคัญ
ปราโมทย์ โชติมงคล(ปี 2554)ได้กาํ หนดค่านิ ยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐาน
จริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ คือ1) การยึดมัน่ ใน
คุณธรรมและจริ ยธรรม2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบ3) การยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน4) การยืนหยัดทําในสิ่ ง
ที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย 5) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และ
ไม่เลือกปฏิ บตั ิ 6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข9) การยึดมัน่ ในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
จรวยพร ธรณิ นทร์ (ปี 2554)เสนอแนะแนวทางการสร้ างและพัฒนาวินัยข้าราชการ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับและทุกประเภท 7 ประการ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเสริ มและ
พัฒนาวินยั ของข้าราชการดังนี้
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1. วินยั จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและสมรรถนะการทํางานด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ไม่สามารถแยกออกจากกัน ต้องทําควบคู่กนั ไป
2.การพัฒนาวินยั ข้าราชการควรทําทั้งการเสริ มสร้างและการป้ องกัน มากกว่าปล่อยให้
เกิดขึ้นแล้วตามไปแก้ไข แม้วา่ การเสริ มสร้างวินยั ในเชิงบวกและสร้างสรรค์มีความสําคัญมาก แต่
เกิดผลได้ชา้ เพราะคนส่ วนใหญ่ยงั หวังผลตอบแทนจากการทําดี และอยากให้เกิดผลอย่างรวดเร็ ว
ทันใจ
3.การกําหนดนโยบายให้ขา้ ราชการมีวินยั ต้องทําให้ครบ 3 กระบวนการ ตั้งแต่ การให้
ความรู ้ การสร้างจิตสํานึก และการถือปฏิบตั ิให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิต
4.ส่ วนราชการควรมียุทธศาสตร์ โครงการและกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัย
อย่างชัดเจนและใช้กบั ทุกคน โดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ ยงที่มีคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่ 1) คนที่ไม่
เชื่อกฎแห่ งกรรม ว่าทําดีได้ดี 2) คนที่สาํ คัญผิดว่าตนเองมีอาํ นาจ จะทําอย่างไรก็ได้ 3) คนที่ตอ้ งการ
ลาภยศ โดยไม่คาํ นึงถึงที่มาว่าถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ 4) คนที่คดในข้องอในกระดูก จิตใจใฝ่ ตํ่า5) คนที่
ยอมถูกอํานาจชัว่ ครอบงํา และ 6)คนที่อา้ งว่าจําใจทํา เพราะกลัวเสี ยผลประโยชน์
5.การสร้างหลักสู ตรเพื่อการฝึ กอบรมและพัฒนาวินยั นั้น ให้คาํ นึ งถึงวิธีการที่เหมาะสม
การบรรยายหรื อให้ความรู ้อย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน จะต้องใช้วิธีการ
หลากหลายรู ปแบบและสาระให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย ตั้งแต่ขา้ ราชการบรรจุใหม่ ระดับผูป้ ฏิบตั ิ
และระดับผูบ้ ริ หาร และควรมีสาระที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และลักษณะภารกิจเฉพาะขององค์กร
นั้นๆด้วย
6. ในระดับองค์กร ควรกําหนดให้การสร้างเสริ มวินยั เป็ นนโยบายขององค์กร โดยมีขอ้
ปฏิบตั ิไม่มากข้อ จําได้ง่าย ไม่เปลี่ยนบ่อย มีการจัดทําระบบข้อมูลพื้นฐานในการบริ หารงานบุคคลที่
เปิ ดเผย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ การจัดการความรู ้ให้เกิดอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร มีการค้นหาต้นแบบให้
เป็ นตัวอย่างที่ ดี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะมีความเสี่ ยงสู งที่จะกระทําผิด รวมทั้งควรจัดทํา
ประกาศแนวการลงโทษทางวินยั เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรฐานโทษในทิศทางเดียวกัน
7. หากหวังผลการพัฒนาให้บุคคลมีคุณธรรมอย่างยัง่ ยืนควรมียทุ ธศาสตร์ในการพัฒนา
ให้ครบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ให้รู้ ว่าอะไรดี อะไรชัว่ 2)สร้างความตระหนัก รู ้บาปบุญคุณโทษ 3) ไปดู
แบบอย่างที่ดี เพื่อรู ้จกั และสร้างคุณค่า4)รวมกันเป็ นกลุ่ม มีขอ้ ตกลงที่จะทําร่ วมกัน 5) มีการชื่นชม
ยกย่องว่าการกระทําใดเป็ นการกระทําดี 6) ให้โอกาสได้แสดงผลงาน และ 7) ได้รับเกียรติหรื อ
รางวัลจนเป็ นอุดมการณ์ไปตลอดชีวิต
ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา (ปี 2554) กล่าวถึงจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารว่า ผูบ้ ริ หารควรมีความ
ยุติธรรม อยูใ่ นความชอบธรรม โดยใช้หลักเกณฑ์ของศาสนา มีเจตนาที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พร้อม
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กับวิธีการที่ดี สภาวจิตของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของความโลภ ความโกรธ ความ
หลง โดยที่ ความโลภ หมายถึง การมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความต้องการบางอย่างซ่ อนอยู่เบื้องหลัง
ความโกรธ หมายถึง มีความรู ้สึกอคติ โกรธ กลัว อิจฉาอะไรกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนนั้น ส่ วนความ
หลงคือ ผูบ้ งั คับบัญชาดูขอ้ มูลเพียงพอหรื อยัง ดูว่าการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพียงพอหรื อยัง
โดยมีเกณฑ์ตดั สิ นว่าว่าเจตนาดี และวิธีการดี ชอบธรรมหรื อไม่ คิดหรื อทําอะไรต้องไม่ต้ งั อยู่บน
ความโลภ โกรธ หลง ถึงแม้จะมีเจตนาดี แต่ถา้ วิธีการไม่ดีก็จะส่ งผลให้ไม่ดีได้ และวิธีการที่ดีก็ตอ้ ง
อาศัยการสื่ อสารที่ดี ถ้าเราไม่ชอบอะไร คนอื่นก็ไม่ชอบอย่างนั้น การทําอะไรต้องคํานึ งถึงการเอาใจ
เขามาใส่ ใจเรา
การพัฒนาจริยธรรมของข้ าราชการ
จริ ยธรรมในการบริ หารราชการของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน(ก.พ.)
คําว่าจริ ยธรรม (Morality) หมายถึงธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิในการบริ หารงานราชการ (วิรัช
วิรัชนิ ภาวรรณ, 2549) เช่นบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตบริ สุทธิ์ ใจเสี ยสละเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
และมีเมตตาเป็ นต้นในสภาพความเป็ นจริ งปั ญหาในการบริ หารราชการของหน่ วยงานของรัฐบาง
แห่ งเกิ ดจากการขาดจริ ยธรรมของฝ่ ายการเมื องและ / หรื อฝ่ ายประจําเช่ นปฏิบตั ิ หน้าที่ อย่างไม่
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและไม่บริ สุทธิ์ ใจได้ก่อให้เกิดปั ญหาหลายประการเช่นปั ญหาการฉ้อราษฎร์ แสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ ตนเองและพวกพ้องและปั ญหาการทําลายความเป็ นธรรมในสังคมแนวคิดเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการจริ ยธรรมของข้าราชการมีความสําคัญ
และจําเป็ นอย่างมากด้วยเหตุที่การบริ หารราชการไม่อาจเกิดประสิ ทธิ ภาพที่เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนได้หากข้าราชการซึ่งเป็ นกลไกของทางราชการที่สาํ คัญ “ขาดจริ ยธรรม
ของข้าราชการ” ซึ่ งครอบคลุมถึงการขาดจิตใจจิ ตสํานึ กจิ ตวิญญาณหรื ออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อ
ส่ วนรวมการขาดจริ ยธรรมของข้าราชการมีส่วนสําคัญทําให้ขา้ ราชการเป็ นจํานวนมากประพฤติ
มิ ช อบในวงราชการการกระทํา หรื อ ผลงานที่ ป รากฏออกมาก็ จ ะขาดประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากเท่าที่ควรทั้งนี้ เนื่ องจากจิตใจหรื อจริ ยธรรมมีส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรม
ดังกล่าว
นอกเหนื อจากนี้ แล้วคุณค่าของข้าราชการยังเป็ นสิ่ งสําคัญที่ควรคํานึ งถึงด้วยนัน่ ก็คือ
ข้าราชการไม่ควรมีเฉพาะสิ่ งจําเป็ นด้าน “วัตถุ” เช่นการได้รับปริ ญญาบัตรจากการศึกษาเล่าเรี ยนซึ่ง
มีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็ นข้าราชการที่มี “คุณภาพ” เท่านั้นแต่ยงั ควรมีส่ิ งจําเป็ นด้าน “จิตใจ” ซึ่ง
ได้จาก“จริ ยธรรมของข้าราชการ” ที่มีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็ นข้าราชการที่มี “คุณธรรม” ควบคู่
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กันไปด้วยการเป็ นข้าราชการที่มีท้ งั คุณภาพและคุณธรรมย่อมเป็ นพื้นฐานสําคัญให้แก่ขา้ ราชการนั้น
นําไปช่วยสร้าง“คุณค่า” ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
เพื่อส่ วนรวมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
เคน ยูดาส และคณะ (Ken Udas, 1996 )ศึกษาเรื่ อง การสร้างให้เกิดการยอมรับทาง
จริ ยธรรม ของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านข้อมูลข่าวสารในองค์กรภาครัฐพบว่า ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลคือ
รหัสจริ ยธรรม ระบบการบังคับใช้ทางจริ ยธรรม และการเป็ นสมาชิกในองค์กรผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับทางจริ ยธรรม ซึ่ งพบได้จากการศึกษา นอกจากนี้ อิทธิพลของข้อผูกพันทางจริ ยธรรม
ระหว่างแต่ละหน่วยงาน มีการค้นพบว่า ทัศนคติดา้ นจริ ยธรรม ต้องถูกสร้างให้เกิดด้วยพร้อมกัน ซึ่ง
การศึกษานี้ ชี้ ชดั ว่า การบังคับทาง จริ ย ธรรมของหน่ วยงานผูเ้ ชี่ ยวชาญทางข้อมูลข่าวสารภาครั ฐ
มีความสําคัญอย่างยิ่ง กับการจัดการพนักงาน มากกว่า ความเป็ นเพื่อน, การเข้าสังคม และผูร้ ั บ
คําปรึ กษา
สุ ชาติ นํ้าประสานไทย (2545) การศึ กษาวิสัยทัศน์ด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
1. วิสัยทัศน์ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีสถานภาพด้านส่ วนตัวแตกต่างกัน จะมีวิสัยทัศน์
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับต่างกันเพียงบางสถานภาพเท่านั้น ได้แก่เพศ และอําเภอที่ต้ งั
ของโรงเรี ยน ส่ วนตัวแปรอื่น ๆไม่ต่างกันซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ชาญ สี ห าราช (2546) ศึ ก ษา ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านและ
คุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัดเลย พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการ
บริ หารงานธุ รการ ด้านการบริ หารงานวิช าการ ด้านการบริ หารงานปกครองนัก เรี ย น ด้า นการ
บริ หารงานบริ การ ด้านการบริ หารงานโรงเรี ยนกับชุมชน และด้านการบริ หารงานอาคารสถานที่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมใน
การดํารงตนของผูบ้ ริ หาร ด้านคุณธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน และด้านคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก” ทุกด้าน พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับ “ค่อนข้างสู ง” อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

29

ธนเศรษฐ์ จําปางาม (2548) ศึ กษาการพัฒนาคุ ณธรรม และจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร:
ศึกษากรณี วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น พบว่า
1. สภาพปั ญหาปัจจุบนั และปัญหาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารและบุคลากร
1.1 จากการศึกษาปั ญหาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับ “มาก” ทั้ง 4 ด้าน คือคุณธรรม และจริ ยธรรมต่อวิชาชีพการบริ หาร คุณ
ธรรมและจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ คุณธรรม
และจริ ยธรรมต่อตนเอง
1.2 จากการศึกษาปั ญหาคุณธรรม และจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”2 ด้าน คือคุณธรรมและจริ ยธรรมต่อวิชาชีพการบริ หาร และ
คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนระดับการปฏิบตั ิตนของผูบ้ ริ หาร ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อตนเอง อยูใ่ นระดับ “มาก”
2. วิเคราะห์โครงสร้างทางการบริ หาร พฤติกรรมทางการบริ หาร คุณธรรมและจริ ยธรรม
ตามความคาดหวัง
จากการศึกษาโครงสร้างทางการบริ หาร พบว่าขั้นตอนการทํางานมีความซํ้าซ้อน ขาด
ความชัด เจน ใช้ค นไม่ เ หมาะสมกับ งาน ที่ ม าของผูบ้ ริ ห ารขาดความชอบธรรม จากการศึ ก ษา
พฤติกรรมทางการบริ หาร พบว่า เป็ นพฤติกรรมที่คาํ นึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ระบบพรรคพวก
ในการบริ หารงาน ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจ ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฺฏิบตั ิงาน จาก
การศึกษาความคาดหวังของบุคลากร พบว่า ส่ วนมาก มีความต้องการให้ผูบ้ ริ หาร มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ยึดหลักประชาธิ ปไตยในการทํางาน มีความจริ งใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก เสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีวินยั ต่อตนเอง ซิ่อสัตย์ต่อครอบครัว
บุบผา บุญน้อม (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
ตามการรั บรู ้ ของครู กับคุณธรรมจริ ยธรรมของครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา พบว่า คุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารตามการรับรู ้ของครู กบั
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของครู อ ยู่ ใ นระดับ มาก และมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .636
ปราณี วรสุ ทธิ์ พิศาล (2546) ศึ ก ษาคุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารที่ สัมพัน ธ์กับขวัญในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนเอกชน พบว่าคุณธรรม 4 ประการ(พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยูห่ วั ) ทั้ง 4 ประการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกแต่ละ
ข้อปฏิบตั ิ ขวัญในการปฏิบตั งานของครู โรงเรี ยนเอกชนอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยก
พิจารณาแต่ละข้อปฏิบตั ิคุณธรรม 4 ประการสัมพันธ์กบั ขวัญในการปฏิบตั ิงานของครู โรงเรี ยน
เอกชน ทั้งโดยภาพรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เมื่อวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน พบว่า ด้านการอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุ จริ ต ว่าไม่จะด้วยเหตุประการใด มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยสุ ด ควรมีการพัฒนาเป็ นอันดับแรก ด้าน
ขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของครู โรงเรี ยนเอกชน พบว่า ด้านเงิ นเดื อนมี ค่าเฉลี่ ยน้อยสุ ด ควรมี การ
พิจารณาเป็ นอันดับแรก
คงคา จุลกิจวัฒน์ (2549) ศึกษาคุณธรรม 4 ประการ กับความมีวินยั ข้าราชการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา พบว่า 1)ระดับคุ ณธรรม 4 ประการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละคุณธรรม2)ระดับความมีวินยั
ข้าราชการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับดี ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละข้อ
ปฏิบตั ิ3)คุณธรรม 4 ประการโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อความมีวินยั ข้าราชการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาในแต่ละข้อปฏิบตั ิ
อดิ ศร ประสงค์พร (2544) ศึกษาเรื่ อง บทบาทและความสําคัญของผูบ้ ริ หารต่อการ
จัดการองค์กรในทัศนะของบุคลากร พบว่า บุคลากรกลุ่มศึกษาโดยรวม มีทศั นะต่อผูบ้ ริ หารองค์กร
ในการนําหลักจริ ยธรรมด้านพรหมวิหาร 4 (หลักธรรมสําหรับนักบริ หาร) มาใช้ในการจัดการ
องค์กร ซึ่งคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ หารองค์กรนํามาใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การกระตุน้ ให้บุคลากร
เสนอความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ก ร พัฒ นาบุ ค ลากรให้ เ จริ ญ ก้า วหน้า ตามสายงาน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม โดยที่ผบู ้ ริ หารต้องมีจริ ยธรรม และ
สามารถถ่ายทอดสู่ บุคลากรในองค์กรได้ มีความเป็ นธรรมหลีกเลี่ยงการฟั งความข้างเดี ยว มีความ
ยุติธรรม ในการพิจารณาความดี ความชอบควรให้แก่บุคลากรที่ทาํ งานอย่างตั้งใจ ผูบ้ ริ หารควรมี
นํ้าใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และควรแสดงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มากกว่าที่จะพูดแต่หลักการ ไม่นาํ มาปฏิบตั ิ
เพ็ชรรัตน์ ฮีมินกูล(2546) ศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิตามบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยนโรงเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตดอนเมือง
สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า การปฏิ บตั ิ ตามบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยะรรม ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนี้ ด้านวินยั และความรับผิดชอบ ด้าน
ความซื่ อสัตย์ ด้านความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และด้านความประหยัด
การปฏิบตั ิตามบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามความคิดเห็น
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ของผูบ้ ริ หาร สู งกว่าครู ในภาพรวมและด้านวินัยความรับผิดชอบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
สุ นนั ทา ศรี ดากุล (2546) ศึกษา การเปรี ยบเทียบความสุ ขและประสิ ทธิผลในการทํางาน
ของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีจริ ยธรรม ในการทํางาน และการกํากับการแสดงออกของตน
แตกต่างกัน พบว่า 1) ข้าราชการที่มีปัจจัยทางชีวสังคมในด้านอายุงาน สถานภาพสมรส การศึกษา
และรายได้ต่ า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
2) ข้าราชการที่มีจริ ยธรรมในการทํางานสู ง จะมีประสิ ทธิ ผลในการทํางานสู งกว่า และมีความสุ ข
มากกว่า 3) จริ ยธรรมในการทํางาน การกํากับการแสดงออกของตน ประสิ ทธิผลในการทํางาน และ
ความสุ ข มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐนั้น พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรมีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ
องค์กร โดยจําเป็ นต้องมีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมดังนี้ 1) ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรมีการนํา
หลักธรรมมาใช้ในการบริ หารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่ อสัตย์สุจริ ตเสี ยสละอดทนมีความเป็ น
ธรรมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่มีน้ าํ ใจสุ ภาพมี เมตตาธรรมและการเป็ นแบบอย่างที่ดีของหน่ วยงานของรั ฐ
2) การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ต้องมีจิตสํานึ กในการให้บริ การในทิศทางที่เป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจึงจําเป็ นต้องมี
จิตสํานึกที่ดีงามในการให้อาํ นวยความสะดวกและให้บริ การประชาชนถ้าหากข้าราชการทําได้ก็เชื่อ
ได้ว่าจะช่ วยสร้ างความเจริ ญและยกมาตรฐานของประเทศให้สูงขึ้ น3) การวางตัวให้เหมาะสม
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ ไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างหรู หราโออ่าใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟื อยหรื อกินดีอยูด่ ีอย่างเกินความพอดี หากแต่ควรจะต้อง รู ้จกั ใช้จ่ายแต่เพียงพอดีรู้จกั ประหยัด
ไม่ฟุ่มเฟื อยรวมตลอดถึงการวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง 4 )การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไป
แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ไม่
ควรใช้สถานะหรื อตําแหน่ งเข้าไปก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนเลื่อนตําแหน่ ง
และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการคนใดในเวลาเดียวกันต้องไม่ยอมให้คู่สมรสญาติสนิ ทบุคคล
ในครอบครั วหรื อผูใ้ กล้ชิดก้าวก่ ายการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการของตนหรื อผูอ้ ื่ นไม่ยอมให้ผูอ้ ื่ นใช้
ตําแหน่ งหน้าที่ของตนเองโดยมิชอบรวมตลอดถึ งการไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการไม่เรี ยกร้องของขวัญของกํานัลหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์
ต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน 5) ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรมีการพบปะเยีย่ ม
เยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ ทุกข์สุขและรับฟั งเรื่ องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและรี บหาทางช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ งด่ ว นอย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ัติ
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6) ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ไม่ควรใช้หรื อเปิ ดเผยความลับ ของทางราชการ และไม่ควรบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ ไม่ควร
ปฏิบตั ิงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อให้ผอู ้ ื่นหรื อประชาชนเข้าใจผิดโดยมุ่งหวังผลประโยชน์สาํ หรับ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น 7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
ควรแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เช่นลาออกจากตําแหน่ งเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องหรื อ
ผิดพลาดอย่างร้ายแรง การลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อทํางานผิดพลาด การยอมรับผิดชอบเมื่อได้มี
คําสั่งให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิแล้วเกิดความผิดพลาด ไม่โยนความผิดให้ผอู ้ ื่น เมื่อผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐปฏิบตั ิตนได้ดงั นี้แล้ว จะทําให้การบริ หารจัดการหน่วยงาน เป็ นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับ หลักธรรมาภิบาล และหลักธรรมในการบริ หารงาน ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานภายใน และประชาชน
ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ เกิดความสุ ข นํามาซึ่งความสําเร็ จในการบริ หารจัดการมาสู่ตวั ผูบ้ ริ หารเอง
2. แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ความหมายของภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994)ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง สามารถเห็นได้
จากผูน้ าํ ที่มีลกั ษณะดังนี้ คือ มีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้มอง
งานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ใหม่ๆ ทําให้เกิดความตระหนักรู ้ในเรื่ องภารกิจ (Mission) และ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและขององค์กร มีการพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามมอง
ให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเองไปสู่ สิ่งที่จะทําให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะชักนําผูอ้ ื่นให้ทาํ มากกว่าที่ พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้ และบ่อยครั้ งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะ
เป็ นไปได้ ผูน้ าํ จะท้าทายความคาดหวังและมักจะนําไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น
บาสส์ (Bass,1999) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เป็ นผูน้ าํ ที่ทาํ ให้ผตู ้ ามอยูเ่ หนือกว่าความ
สนใจในตนเอง ผ่านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา
หรื อการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลผูน้ าํ จะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ ามที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจการแห่ งตน ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ของสังคม องค์กร และผูอ้ ื่น นอกจากนั้น
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มจะช่วยกระตุน้ ความหมายของแรงงานในชี วิตของผูต้ ามให้
สูงขึ้น อาจจะชี้นาํ หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย
อําไพ อินทรประเสริ ฐ ( 2542)กล่าวว่า ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ ที่มอง
การณ์ไกล มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกน้องได้ดี
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เศาวนิ ต เศาณานนท์ (2542) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ ผูต้ าม
โดยการกระตุน้ ให้ผตู ้ ามมีความต้องการสู งขึ้นให้โอกาสผูต้ ามแสดงถึงความคิดที่มีคุณธรรม และให้
อํานาจแก่ผตู ้ าม
กัลยาณี พรมทอง (2546) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงคือ ระดับพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่
แสดงให้เ ห็ นในการจัดการ หรื อการทํางานที่ เ ป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลง ความพยายามของ
ผูร้ ่ วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็ นผลให้การปฏิบตั ิงานเกินความคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถและศักยภาพ ไปสู่ ร ะดับ ที่ สู ง ขึ้ น โดยผูบ้ ริ ห ารแสดงบทบาท ทํา ให้ ผูร้ ่ ว มงานรู ้ สึ ก
ไว้วางใจ ตระหนักรู ้ภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดี และเป็ นข้อจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานมองไกล
เกินกว่าความสนใจของคน ซึ่งจะนําไปสู่ ประโยชน์ขององค์กร
สุ มาลี ขุนจันดี (2541) กระบวนการที่ผนู ้ าํ ต้องการเพิ่มระดับความพยายามของผูต้ าม
เพื่อให้ปฏิบตั ิงานตามการคาดหวัง โดยผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ ามเกิดความรู ้สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดี และ
นับถือ ผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ ามกลายเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพเป็ นนักพัฒนา เป็ นผูเ้ สริ มแรงได้ดว้ ยตนเอง ควบคุม
ตนเองได้ โดยผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สอดคล้องกัน คือ การายกระดับวาม
รู ้สึกความสํานึ กของผูต้ าม โดยให้เห็นความสําคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ที่ตอ้ งการและวิธีการที่จะ
บรรลุผลตามผลลัพธ์ที่ตอ้ งการนั้นทําให้ผตู ้ ามไม่คาํ นึ งถึงประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศงานเพื่อทีมงาน
องค์กรและนโยบาย โดยการกระตุน้ ระดับความต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นตามระดับความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow)
คํานึ ง ผุดผ่อง (2547)ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริ หารองค์กร
ของผูบ้ ริ หารที่ทาํ ให้ผรู ้ ่ วมงาน สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมากกว่าที่ต้ งั ใจไว้ต้ งั แต่
ต้น ส่ งผลให้องค์กรมีการพัฒนาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
โดยสรุ ปภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เป็ นผูน้ าํ ที่ทาํ ให้ผตู ้ ามอยู่เหนื อกว่าความสนใจใน
ตนเอง ผ่านการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา หรื อการ
คํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยผูน้ าํ ต้องมีจริ ยธรรมเป็ นพื้นฐานในการนําผูต้ าม ซึ่ งจะส่ งผลให้
ทั้งตัวบุคคล และองค์การ ประสพความสําเร็ จเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ส่ งผลให้สังคมมีความสมบูรณ์
ด้วย ดุลยภาพแห่งธรรม
บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ
โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ตามรู ปแบบภาวะผูน้ าํ ที่เขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 1985
โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership )ภาวะผูน้ าํ แบบ
ตามสบาย สําหรับในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ดังนี้ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)เป็ นนํากระบวนการที่ผมู ้ ีอิทธิพลต่อ
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ผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและ
ผูต้ ามไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากกขึ้น ทําให้เกิดการกระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
ที มและองค์ก าร จู ง ใจให้ผูร้ ่ ว มงานและผูต้ ามมองให้ไ กลเกิ น กว่า ความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรื อสังคมซึ่ งกระบวนการที่ผนู ้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามนี้ จะ
กระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4l” (For Ps) คือ
การสร้างบารมี หรื อการมีอิทธิ พลที่เป็ นอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma
Leadership) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม ผูน้ าํ เป็ นที่
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทําให้ผตู ้ ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ผูต้ ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าํ และต้องการเลียนแบบผูน้ าํ ของเขา สิ่ งที่ผนู ้ าํ จะต้องปฏิบตั ิ
เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าํ จะมี
ความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ ผูน้ าํ เป็ นที่ไว้ใจ
ได้วา่ จะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อาํ นาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นและเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่ม ผูน้ าํ จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเชื่อมัน่ ในตนเอง
ความแน่ ว แน่ ใ นอุ ด มการณ์ ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของเขา ผูน้ ํา จะเสริ ม ความภาคภู มิ ใ จ ความ
จงรักภักดี และความมัน่ ใจของผูต้ าม และทําให้ผูต้ ามมีความเป็ นพวกเดี ยวกันกับผูน้ าํ โดยอาศัย
วิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าํ แสดงความมัน่ ใจช่วยสร้างความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลี ยนแบบผูน้ าํ และพฤติกรรมผูน้ าํ จากการสร้ างความ
มัน่ ใจในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิ พลของ
ตนในการบรรลุเป้ หมายและปฏิบตั ิภาระหน้าที่ขององค์การ
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ จะประพฤติในทาง
ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายใน
เรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ าํ จะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออก
ซึ่งความกระตือรื อร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าํ จะทําให้ผตู ้ ามสัมผัสกับภาพ
ที่งดงามของอนาคต ผูน้ าํ จะสร้างและสื่ อความหวังที่ผนู ้ าํ ต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าํ จะแสดงการอุทิศ
ตัวหรื อความผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผูน้ าํ จะแดงความเชื่ อมัน่ และแสดงให้เห็ น
ความตั้งใจอย่างแน่ วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ผูน้ าํ จะช่วยให้ผตู ้ ามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ผูน้ าํ จะช่วยให้ผตู ้ ามพัฒนาความผูกพันของตนเองต่อ
เป้ าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลในนี้ เกิดขึ้นผ่านการคํานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล ทําให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาที่
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ตนเองเผชิ ญ ได้ ส่ ว นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญาช่ ว ยให้ผูต้ ามจัด การกับ อุ ป สรรคของตนเอง และ
เสริ มสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผนู ้ าํ มีการกระตุน้ ผูต้ าม
ให้ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในหน่ วยงาน ทําให้ผูต้ ามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ
าแก้ปัญหาในหน่ วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิ่ งใหม่และสร้างสรรค์ โดย
ผูน้ ํามี การคิ ดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มี ความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี ก ารตั้งสมมติ ฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Refraning) การมองปั ญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วย วิธีทางแบบใหม่ๆ
มีการจูงใจและสนับสนุ นความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและการหาคําตอบของปั ญหา
มี ก ารให้ก าํ ลัง ใจผูต้ ามให้พ ยายามหาทางแก้ไ ขด้ว ยวิธีใ หม่ ๆ ผูน้ ํามี ก ารกระตุ น้ ให้ผูต้ ามแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ ามแม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ าํ
ผูน้ ํา ทํา ให้ ผูต้ ามรู ้ สึ ก ว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นสิ่ ง ที่ ท ้า ทายและเป็ นโอกาสที่ ดี ที่ จ ะแก้ปั ญ หาของ
ผูร้ ่ ว มงานทุ ก คน ผูต้ ามจะไดรั บ การกระตุ ้น ให้ต้ ัง คํา ถามต่ อ ค่ า นิ ย มของตนเอง ความเชื่ อ และ
ประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญาเป็ นส่ วนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการที่
ตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
การคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล (Individualized
Consideration) ผูน้ ํา จะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคล และทํา
ให้รู้ สึ ก มี คุ ณ ค่า และมี ค วามสํา คัญ ผูน้ ํา จะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ ป รึ ก ษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่และคน เพื่อการพัฒนาผูต้ าม ผูน้ าํ จะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล
เพื่อความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผูน้ าํ จะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น
นอกจากนี้ผนู ้ าํ จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของ
การสนับสนุ น คํา นึ งถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลในด้า นความจําปั้ นและความต้อ งการการ
ประพฤติ ข องผูน้ ํา แสดงให้เ ห็ น ว่ า เข้า ใจและยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เช่ น บางคน
ได้รับอํานาจการตัดสิ นใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่ งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้าง
ที่ ม ากกว่ า ผูน้ ํา มี ก ารส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารสองทาง และมี ก ารจัด การด้ว ยการสั ม ผัส กับ ปั ญ หา
(Management by Walking Around) การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่ วนตัว ผูน้ าํ สนใจในความ
กังวลของและบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลเป็ นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็ นพนักงาน
หรื อเป็ นเพียงปั จจัยการผลิ ต ผูน้ ําจะเป็ นการฟั งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
(Empathy) ผูน้ าํ จะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผูต้ าม เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามได้
ใช้ความสามรถพิเศษอย่างเต็มที่และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ที่ทา้ ท้ายความสามารถ ผูน้ าํ จะดูแลผูต้ ามว่า
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ต้องการคําแนะนํา การสนับสนุน และการช่วยให้กา้ วหน้าในการทํางานที่รับผิดชอบอยูห่ รื อไม่ โดย
ผูต้ ามจะไม่รู้สึกว่าเขากําลังถูกตรวจสอบ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผูว้ ิจยั สนใจที่
จะศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของบาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ซึ่ง
สามารถสรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership ) หมายถึง ระดับ
พฤติกรรมที่ ผูน้ าํ แสดงให้เห็ นในการจัดการหรื อการทํางานเป็ นกระบวนการที่ผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อ
ผูร้ ่ วมงานไปสู่ สภาวะที่สูงขึ้นและมีศกั ยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์
ของกลุ่มจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่ม หรื อ
สังคมซึ่งกระบวนการที่ผนู ้ าํ มีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานจะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ
4 ประการ คือการสร้ างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ เชาวน์ปัญหา และการคํานึ งถึง
ปั จเจกบุคคล ตามรายละเอียดดังนี้
การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมที่ผนู ้ าํ แสดงให้เห็นในการจัดการ หรื อการทํางานที่
เป็ นกระบวนการ ทําให้ผรู ้ ่ วมงานมีการยอมรับ เชื่อมัน่ ศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้วางใจความสามารถ
ของผูน้ าํ มีความยินดี ที่จะทุ่มเทการปฎิบตั ิงานตามภารกิจ โดยผูน้ าํ จะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นเสี ยสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เน้นความสําคัญในเรื่ องค่านิ ยม ความเชื่อ และมี
การเป้ าหมายที่ชดั เจน มีความมัน่ ใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูน้ าํ จะมีคุณลักษณะสําคัญในด้านการมี
วิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ไปยังผูร้ ่ วมงาน มีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิ จ มี ความสามารถในการจัดการหรื อการควบคุ มอารมณ์ ตวั เอง มีการเห็ นคุณค่าในตนเองมี
ศีลธรรมและจริ ยธรรม
การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผนู ้ าํ แสดงให้เห็นในการจัดการหรื อการ
ทํางานที่เป็ นกระบวนการทําให้ผรู ้ ่ วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่อุทิศตน
เพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสู ง และเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายมีความตั้งใจ
แน่วแน่ในการทํางาน มีการสให้กาํ ลังใจผูร้ ่ วมงาน มีการกระตุน้ ผูร้ ่ วมงานให้ตระหนักถึงสิ่ งที่สาํ คัญ
โดยผูน้ าํ จะมีคุณลักษณะที่สาํ คัญในด้านการสร้างแรงจูงภายในให้กบั ผูร้ ่ วมงานมีการสร้างเจตคติที่ดี
และการคิดในแง่บวก
การกระตุน้ เชาวน์ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผนู ้ าํ แสดงให้เห็นในการจัดการ หรื อการ
ทํางานที่เป็ นกระบวนการกระตุน้ ผูร้ ่ วมงานให้เห็นวิธีการหรื อแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการ
พิจารณาวิธีการทํางานแบบเก่า ๆ ส่ งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมงานแสดงความคิดเห็น มองปั ญหาในแง่มุมต่าง ๆ
มีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยผูน้ าํ จะมี
คุณลักษณะสําคัญในด้านการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผนู ้ าํ แสดงให้เห็นในการจัดการหรื อการ
ทํางานโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรามีการติดต่อสื่ อสารแบบ
สองทางและเป็ นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ ผรู ้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ ความต้องการ
และความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล เป็ นพี่ เ ลี้ ย งสั่ ง สอน และให้ค าํ แนะนํา และส่ ง เสริ ม พัฒ นา
ผูร้ ่ วมงานให้พฒั นาตนเองมีการกระจายอํานาจโดยมอบหมายงานให้ผรู ้ ่ วมงาน โดยผูน้ าํ จะมีลกั ษณะ
สําคัญในด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ความสามารถ
ในกาติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน
บาสส์ และ อโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994, Bass, 1999) ได้กล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษ
ที่ผา่ นมา ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้พฒั นาเป็ นรู ปเป็ นร่ างนั้น โดยการศึกษาวิจยั รวบรวม
ข้อมู ลพัฒนาและฝึ กอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผูน้ ําทุก ระดับและที่ มี่มี
ประสิ ทธิ ภาพ จนถึงผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มีความกระตือรื อร้น ทั้งในวงการธุ รกิจ อุตสาหกรรม
ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และข้ามวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่วดั โดย บาสส์ และ อโวลิโอ (Bass &Avolio) เป็ นภาวะผูน้ าํ ที่
มีประสิ ทธิ การ และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และมีงานวิจยั เชิงประจักษ์
และการศึ กษาเชิ งการศึ กษาเชิ งทฤษฎี จาํ นวนมาก แสดงให้เห็ นว่าภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงมี
อิทธิพลย่างมีนยั สําคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและขององค์กร
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
บาสส์ (Bass, 1985) ได้เสนอทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่ออธิ บาย
กระบวนการเปลี่ ย นสภาพในองค์ก ารและได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งผู น้ ํา แบบบารมี
(Charismatic) และระบบแลกเปลี่ ยน (Transformation) โดยที่ บาสส์ ได้นิยามภาวะผูน้ าํ ในแง่ ของ
ผลกระทบของผูน้ ํา ที่ มี ต่ อ ตัว ผูต้ าม ผูน้ ํา เปลี่ ย นสภาพผูต้ ามโดยการทํา ให้พ วกเขาตระหนัก ใน
ความสําคัญและคุณค่าในผลลัพธ์มากขึ้น หรื อโดยยกระดับความต้องการของผูต้ าม หรื อโดยชักจูง
ให้พวกเขาเห็นแก่องค์การมากกว่าการสนใจของตนเอง (Self-Interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี้ทาํ ให้ผู ้
ตามมีความเชื่อมัน่ และเคารพในตัวผูน้ าํ และได้รับการจูงใจให้ทาํ สิ่ งต่างๆ ได้มากกว่าที่คาดหวังใน
ตอนแรก บาสส์ เห็ น ว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงเป็ นมากกว่าคํา เพียงคํา เดี ย วที่ เรี ย กว่า บารมี
(Charisma) บารมีได้รับการนิ ยามว่าเป็ นกระบวนการซึ่ งผูน้ าํ ส่ งอิทธิ พลต่อผูต้ าม โดยการปลุกเร้า
อารมณ์ที่เข้มแข็ง และความเป็ นเอกลักษณ์ของผูน้ าํ บาสส์ เห็นว่าความมีบารมีมีความจําเป็ น แต่ไม่
เพียงพอสําหรับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ยังมีส่วนประกอบที่สาํ คัญอีกสามส่ วนของภาวะผูน้ าํ การ
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เปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนื อจากความมีบารมี คือ กระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) การ
คํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคล (Individualized Consideration) และการสร้ างแรงบัลดาลใจ
(Inspirational Motivation)
ทั้งสามองค์ประกอบรวมกันการสร้างบารมีเป็ นองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์กนั เพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผูต้ าม ผลที่ผสมผสานนี้ ทาํ ให้ผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผูน้ าํ
แบบมีบารมีนอกจากนี้ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผูต้ าม
ในขณะที่ผูน้ าํ แบบมีบารมีหลายคนพยายามที่จะทําให้ผูต้ ามอ่อนแอและต้องคอยพึ่งพาผูน้ าํ และ
สร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพันในด้านแนวคิด บาสส์ ให้นิยามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่กว้างกว่าเบอร์ น โดยไม่ใช่เพียงแค่การใช้ส่ิ งจูงใจ (Incentivive) เพื่อให้มีความพยายามมาก
ขึ้น แต่จะรวมการทําให้งานที่ตอ้ งการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อให้รางวัลตอบแทน และบาสส์ ยังมอง
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที่
เกิดขึ้นแยกจากกัน บาสส์ ยอมรับว่าในผูค้ นเดียวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าํ ทั้งสองแบบแต่ในสถานการณ์
หรื อเวลาที่แตกต่างกัน
ในตอนเริ่ มต้นของทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1985 บาสส์ ได้เสนอ
ภาวะผูน้ าํ 2 แบบ คือภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership ) และภาวะผูน้ าํ แบบ
แลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกันตาม
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเนื่ องจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน โดยผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นต่อเนื่ องจากภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน ซึ่ ง
เป็ นการแลเปลี่ยนสิ่ งที่ตอ้ งการระหว่างกันเพื่อให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิตาม ภาวะผูน้ าํ สองประเภทนี้ ผนู ้ าํ คน
เดียวกันอาจใช้ในประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในเวลาที่แตกกันอย่างไรก็ตาม บาสส์ วินิจฉัยว่าความ
เป็ นภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนสามารถส่ งผลในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขั้นตํ่ากว่า ส่ วนภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยเพิ่มและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในขั้นที่สูงกว่า

ความเป็ นมาของทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เป็ นทฤษฏีภาวะผูน้ าํ ที่เกิดขึ้นหลังจากทฤษฎี
ภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมี (Charismatic Leadership) ซึ่ง แมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) ได้เป็ นผูค้ ิดขึ้นใน
ทศวรรษที่ 1920 โดยผลงานของเขาได้แปลเป็ นภาษีองั กฤษในปี ค.ศ.1947 ซึ่ งถือเป็ นผลงานที่ได้
กระตุน้ ความสนใจของนักสังคมวิทยา และรั ฐศาสตร์ ที่ศึกษาด้านภาวะผูน้ าํ ต่อมาในทศวรรษที่
1980 นักวิจยั ทางด้านจิ ตวิทยาและการจัดการ ได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผูน้ าํ แบบมี
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บารมีน้ ี เนื่องจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรู ปและมีการฟื้ นฟูองค์การต่างๆ อย่างมากมาย และ
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารต่ า งๆ ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารยอมรั บ กัน ว่ า มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในการดําเนิ นการเรื่ องต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยูไ่ ด้ในสภาวะที่มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสู ง
ภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมี หมายถึงภาพความคิดของผูต้ ามที่ว่าผูน้ าํ เป็ นผูท้ ี่มีพรสวรรค์ มี
ความเป็ นพิเศษ และเหนื อคนทัว่ ไป ผูต้ ามจะมีความเชื่ อมัน่ เคารพและบูชาในตัวผูน้ าํ ในลักษณะที่
เป็ นวีระบุรุษเหนื อมนุ ษย์หรื อเป็ นเทพ เฮ้าส์(House,1977) ได้เสนอทฤษฎีที่ช้ ี ว่าผูน้ าํ แบบมีบารมี
มี พฤติ ก รรมอย่า งไร โดยระบุ ช้ ี ค วามเป็ นผูน้ ํา แบบมี บ ารมี ว่า จะรวมเอาความเชื่ อมั่น ของผูต้ าม
ในความถูกต้องของผูน้ าํ การยอมรับอย่างปราศจากคําถามของผูน้ าํ ความหลงใหลในตัวผูน้ าํ รวมทั้ง
ความตั้งใจที่จะเชื่อฟังด้วย ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมีน้ ี ระบุถึงลักษณะของผูน้ าํ ที่ได้รับการมองว่า
เป็ นผูม้ ีความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผูน้ าํ จะมีความต้องการในอํานาจอย่างแรงกล้า มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองสู ง และมีความตั้งใจสู ง พฤติกรรมของผูน้ าํ แบบมีบารมีจะประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ
ดังต่อไปนี้ คือ การสร้างภาพประทับใจให้ผตู ้ ามมีความมัน่ ใจในตัวผูน้ าํ การประกาศอย่างชัดเจนถึง
เป้ าหมายทางอุดมการณ์ เพื่อสร้างความผูกพันในผูต้ ามการสื่ อสารให้ผตู ้ ามทราบถึงความคาดหวัง
อย่างสูงที่มีผนู ้ าํ มีต่อผูต้ าม การแสดงความมัน่ ใจของความสามารถของผูต้ ามเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่
ผูต้ ามนอกจากนี้ ผูน้ าํ แบบมีบารมี จะมีการสร้ างวิสัยทัศน์ในอนาคต ทําให้ผูต้ ามมีชีวิตที่ ดีและมี
ความหมายมากขึ้น และผูน้ าํ จะสร้างตัวอย่างในพฤติกรรมของตนเองเพื่อเป็ นโมเดลทางพฤติกรรม
ให้กบั ผูต้ าม (Behavior Modeling) และหากมีความจําเป็ นผูน้ าํ การจะแสดงออกเพื่อกระตุน้ จูงใจ
ผูต้ ามตามความเหมาะสมด้วย
คอนเกอร์ และคานันโก (Conger &Kanungo, 1987) ได้เสนอทฤษฎีผนู ้ าํ แบบมีบารมี
โดยยึดตามสมมติฐานที่ว่าบารมีน้ นั เป็ นปรากฏการณ์แบบการส่ งเสริ ม คือ ผูต้ ามจะเป็ นผูเ้ สริ มสร้าง
คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษให้ กับ ผูน้ ํา โดยมากจากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผูน้ ํา พฤติ ก รรมเหล่ า นั้น
ประกอบด้วย ลักษณะดังนี้ คือ การกระตุน้ แนวความคิดที่มีความแตกต่างจากแนวความคิดเดิมอย่าง
มาก แต่อยู่ในวิสัยและกรอบ ที่ผูต้ ามยังสามารถรับได้การนําตัวเข้าแลก หรื อเสี่ ยงกับการสู ญเสี ย
สถานะการเงิน หรื อสมาชิกในองค์การ เพื่อแนวคิดที่ตนมุ่งหวัง การดําเนิ นการในทางที่ปกติมกั ไม่
ทํา กัน เพื่ อ จะบรรลุ ใ นแนวความคิ ด ที่ ต นเองมี สํ า หรั บ คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของผู ้นํา
ประกอบด้ว ย ความมั่น ใจในตนเอง การมี ท ัก ษะการจัด การในการสร้ า งความประทับ ใจ
ความสามารถในการคิดประเมินสถานการณ์และโอกาส รวมทั้งข้อจํากัด การมีความรู ้สึกไวต่อสังคม
และการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (Empathy) ในความต้องการและในค่านิยมของผูต้ าม
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ผูน้ าํ แบบมีบารมีมกั จะเกิดเมื่อมีวิกฤตการณ์ที่ตอ้ งการการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ หรื อผู ้
ตามไม่พอใจสถานะเดิ ม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้มีวิกฤตการณ์ เกิ ดขึ้นก็ตามผูน้ าํ แบบนี้ มกั จะ
แสดงสิ่ งต่าง ๆ ที่เหนื อธรรมดาในการจัดการเรื่ องต่าง ๆ นอกจากนี้ คอนเกอร์ (Conger, 1989) ได้
อธิ บายว่า ภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมี อาจจะมีลกั ษณะบารมีหรื อบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เช่น ผูน้ าํ จะทํา
โครงการขนาดใหญ่เพื่อโฆษณาตนเองเกินจริ ง เนื่ องจากผูน้ าํ ประเมินตนเองสู งเกินไปและการไม่
ยินดี ที่จะหารื อหรื อยอมรั บคําแนะนําจากผูอ้ ื่ น ผูน้ ําแบบนี้ จะล้มเหลวในการสร้ างผูส้ ื บทอดที่ มี
ความสามารถ และมักจะทําให้ลูกน้องอ่อนแอและคอยพึ่งผูน้ าํ และอาจบ่อนทําลายหรื อขจัดผูท้ ี่มี
ศักยภาพที่จะเป็ นผูส้ ื บทอดผูน้ าํ
บาสส์(Bass, 1999. pp. 35-51)ได้ระบุขอ้ จํากัดบางประการของผูน้ าํ แบบมีบารมี และได้
แนะนําให้มีการขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลักษณะเสริ มพฤติกรรม ตัวบ่งชี้บารมี สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวย ตัวอย่างเช่น บาสส์ เสนอว่า ผูน้ าํ แบบมีบารมี มักจะเกิดขึ้นในที่ที่การให้อาํ นาจในปกติ
ล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็ นที่สงสัยเกี่ยวกับค่านิ ยมและความเชื่ อดั้งเดิ มของ
ผูน้ าํ แบบนี้ ดังนั้นต่อมาในทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio
1991 ) ได้ใช้คาํ ว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคําว่า การสร้างบารมี
(Charisma) ซึ่ งหมายถึง การมีอิทธิ พลเกี่ ยวกับอุดมการณ์ที่ระดับสู งสุ ดของจริ ยธรรม คือความไม่
เห็นแก่ตวั ซึ่ งทั้งผูน้ าํ และผูต้ ามจะมีการาอุทิศตัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ ซึ่ งเหตุผลที่ใช้คาํ ว่า
การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ แทนคําว่าการสร้างบารมี เนื่ องจาก 1) การสร้างบารมีเป็ นตัวแทน
ของความหมายในการโฆษณา เช่ น การฉลองซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการโอ้อวดหรื อแสดงความตื่นเต้น
เกินจริ ง 2 ) การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ และความเป็ น
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลเทียม 3)สําหรับผูว้ ิจยั บางคน กล่าวว่า การสร้างบารมี คือ การรวมภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ปั ญญา และการคํานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล ดังนั้นในการฝึ กอบรมและในวัตถุประสงค์บางงานวิจยั ของ บาสส์(Bass) จึงใช้คาํ ว่า
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แทนคําว่า การสร้างบารมี
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงตามแนวคิดของบุคคลต่ างๆ
หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูน้ าํ แบบมีบารมีแล้ว ได้เกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ าํ แนวใหม่ข้ ึนคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่งมีอยู่
หลายแนวคิดด้วยกัน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมที่น่าสนใจไว้ดงั ต่อไปนี้
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ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของเบอร์ น
ในทฤษฎี ภ าวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง ตอนเริ่ ม ต้น ได้รั บ การพัฒ นามาจากการวิ จ ัย
เชิงบรรยาย ผูน้ าํ ทางการเมือง คือเบอร์น (Burns, 1978) อธิบายภาวะผูน้ าํ ในเชิงกระบวนการที่ผนู ้ าํ มี
อิทธิพลต่อผูต้ าม และในทางกลับกันผูต้ ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผูน้ าํ เช่นเดียวกัน
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมองได้ท้ งั ในระดับแคบที่เป็ นกระบวนการที่ส่งอิทธิ พลต่อปั จเจกบุคคล
(Individual) และในระดับกว้างที่เป็ นกระบวนการในการใช้อาํ นาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูป
สถาบัน ในทฤษฎีของเบอร์ น (Burns) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู ้ของ
ผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิ ยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น ในเรื่ องเสรี ภาพความ
ยุติ ธ รรม ความเท่ า เที ย มกัน สัน ติ ภ าพ และมนุ ษ ยธรรม โดยไม่ ยึด ตามอารมณ์ เช่ น ความกลัว
ความเห็ นแก่ ตวั ความอิ จฉาริ ษยา ผูน้ าํ จะทําให้ผูต้ ามก้าวขึ้นจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน”(Everyday
Selves) ไปสู่ “ตัวตนที่ดีกว่า”(Better Selves) เบอร์น (Burns) มีแนวคิดว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
อาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ ดก็ได้ในองค์กรในทุก ๆ ตําแหน่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม และ
อาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรื อตํ่ากว่า ก็ได้
เบอร์ น (Burns, 1978 ) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าํ ว่า หมายถึง การที่มีผนู ้ าํ ทําให้ผตู ้ าม
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ แสดงออกถึงค่านิ ยมแรงจูงใจ ความต้องการ ความจําเป็ น และความ
คาดหวังทั้งของผูน้ าํ และผูต้ าม เบอร์น (Burns) เห็นว่าภาวะผูน้ าํ เป็ นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
แตกต่ า งกัน ในด้า นอํา นาจ ระดับ แรงจู ง ใจ และทัก ษะเพื่ อ ไปสู่ จุ ด หมายร่ ว มกัน ซึ่ ง เกิ ด ได้ใ น
3 ลักษณะคือภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็ นปฏิสัมพันธ์ที่ผตู ้ ิดต่อกับผู ้
ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน ผูน้ าํ จะให้รางวัล เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็ จในการทํางาน ถือว่าผูน้ าํ และผูต้ ามมีความต้องการอยูใ่ นระดับขั้นแรก
ตามทฤษฎีความต้องการเป็ นลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierachy Theory)
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าํ จะตระหนักถึงต้องการ
ต้องและแรงจูงใจของผูต้ าม ผูน้ าํ และผูต้ ามมีปฏิสัมพันธ์กนั ในลักษณะยกระดับความต้องการซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่ าย คือ การเปลี่ยนแปลง ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผูต้ าม และจะ
กระตุน้ ผูต้ ามให้เกิดความสํานึ ก (Conscious) และยกระดับความต้องการผูต้ ามให้สูงขึ้นตามลําดับ
ขั้น ความต้องการของมาสโลว์ และทําให้ผูต้ ามเกิ ด จิ ต สํานึ ก ของอุ ด มการณ์ และยึด ค่ านิ ย มเชิ ง
จริ ยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิ ทธิมนุษยชน
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ภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเป็ น
ผูน้ าํ แบบจริ ยธรรมอย่างแท้จริ งเมื่อผูน้ าํ ได้ยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริ ยธรรม
ของผูน้ าํ และผูต้ ามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ าย อํานาจของผูน้ าํ จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทําให้ผตู ้ ามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมกับวิธี
ปฏิบตั ิ สร้างจิตสํานึกให้ผตู ้ ามเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิม ตามลําดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow) หรื อระดับการพัฒนาจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก แล้วจึงดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง
สภาพทําให้ผนู ้ าํ และผูต้ ามไปสู่ สภาวะที่สูงขึ้น
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของโรเบิร์ท
งานวิจยั ตามแนวคิดของโรเบิร์ท(Robert,1984) ได้ศึกษาผูน้ าํ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
เรี ยกภาวะผูน้ าํ แบบนี้ว่า ผูน้ าํ แบบแปลงรู ป (Transformational Leadership) โดยการวิเคราะห์กรณี
เชิ งลึก ได้วิเคราะห์กระบวนการทํางานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนของรัฐบาลแห่ งหนึ่ ง ข้อมูลที่นาํ มา
วิเคราะห์ได้มาจากเอกสารงานวิจยั และบทความในหนังสื อพิมพ์ที่ผนู ้ าํ เขียน สังเกตการณ์ประชุมทั้ง
เป็ นทางการการสัมภาษณ์ตวั ผูน้ าํ และผูน้ าํ ระดับอื่นในโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน และบอร์ ด
การศึกษาของรัฐ ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนนี้ พบว่า มีประสิ ทธิภาพ เพราะเป็ นผูท้ ี่สามารถตัดงบประมาณ
ต่าง ๆ ให้น้อยลง ในขณะที่ ยงั มีงานพัฒนาและการริ เริ่ มงานใหม่ ๆ ครู ท้ งั หลายยกย่องในความ
พยายามของผูน้ าํ ของเขา ถึงแม้ว่าผูน้ าํ จะมีแผนงานในการตัดบางโครงการและลดงานที่เขาเสนอลง
นอกจากนั้นยังพบขั้นตอนดําเนินงานที่ทาํ ให้ผนู ้ าํ แปลงรู ปประสบความสําเร็ จคือ การกําหนดกรอบ
การเสนอ เพื่อเป็ นแนวทางในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ร่วมกันของบุคลากรโดยการ
ประชุ ม หารื อ หรื อ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารการปรั บ เปลี่ ย นบุ ค คลในตํา แหน่ ง สํา คัญ ที่ ต ้อ งอาศัย
ความสามารถและความพยายามอย่างต่อเนื่ อง จึงจะทําการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็ จ กําหนด
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบตั ิงาน วิธีการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ผูป้ ฏิบตั ิงาน
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและความเห็ นชอบรวมกันในวิธีการ การสร้างแรงกดดันโดยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ กษา เช่ น ผูป้ กครอง คณะกรรมการศึ กษา หรื อผูม้ ี อาํ นาจบังคับบัญชาเหนื อกว่ามาเป็ นคน
เสนอแนะข้อคิดว่าตรงไหนควรมีการตัดงบประมาณ รวมทั้งมีการบริ หารงบประมาณด้านอื่นของ
การศึกษาอย่างไร การฝึ กอบรมให้สมาชิกในโรงเรี ยนรู ้วิธีที่จะนําเสนอต่อสาธารณะ เพื่อลดแรง
กดดัน ในการตัด งบประมาณ และขอข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การตัด งบประมาณด้ว ย สรุ ป ได้ว่ า
การศึกษาของโรเบิ ร์ท (Robert) จะเน้นกระบวนการแปลงรู ปของผูน้ ําว่ามาจากการริ เริ่ มในการ
จัดการมากกว่าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม หรื อเปลี่ยนแปลงองค์กร
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ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของทิชี และดีวานนา
ทิชี และดีวานนา (Tichy&Devanna, 1990)ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
และได้ส รุ ป คุ ณ ลัก ษณะของภาวะผู ้นํา แบบนี้ ดัง นี้ การมี ล ัก ษณะเป็ นผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลง
(Identification as a Change Agent) กล่าวคือ คุณลักษณะหรื อภาพพจน์ของผูน้ าํ จะเป็ นลักษณะที่
พยายามเปลี่ยนแปลง นําการพัฒนาต่าง ๆ มาสู่ องค์กร เป็ นผูท้ ี่สร้างสรรค์ ปรับปรุ งความกล้า กล้าพูด
กล้าทํา (Courage and Outspokenness) ผูน้ าํ ลักษณะนี้ จะเป็ นผูท้ ี่กล้าเสี่ ยงสามารถที่จะยอมรับ กล้า
เผชิญกับความจริ ง แม้ว่าจะเป็ นสิ่ งที่เป็ นปั ญหาอย่างมากและสามารถที่จะเปิ ดเผยในสิ่ งที่เป็ นจริ งได้
กับบุคคลอื่ น แม้ว่าเป็ นสิ่ งที่ บุคคลเหล่านั้นไม่ตอ้ งการรั บฟั งความเชื่ อมัน่ ในบุคคล (Belief in
People) บุคคลประเภทนี้ แม้จะมี อาํ นาจแต่ก็มีคุณลักษณะที่สนใจกับความต้องการของบุคคลอื่น
พยายามที่จะให้อาํ นาจกับคนอื่น ๆ แทนที่จะใช้วิธีเผด็จการอย่างเดี ยวความเชื่ อมัน่ ในคุณค่าเป็ น
แรงผลักดัน (Value -Driven) บุคคลประเภทนี้ โดยทัว่ ไปแล้ว จะปลูกฝังให้ลูกน้องเชื่อมัน่ ในคุณค่าที่
ดี เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน ในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วง
การเป็ นผูท้ ี่ใสใจในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life – Long Learning) ผูน้ าํ แบบนี้ จะมอง
ความล้มเหลวว่าเป็ นบทเรี ยน แบบมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา พยายามปรั บปรุ งตนเองและพฤติ กรรมบริ หารความสามารถในการเผชิ ญกับ ความ
สลับซับซ้อน ความคลุมเครื อ ความไม่แน่นอน ( Ability to Deal with Complexity, Ambignity and
Unccrtainty) ผูน้ าํ แบบนี้ สามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของโลกการเป็ น
ผูน้ าํ ที่มองการณ์ไกล (Visionary) ผูน้ าํ ลักษณะนี้ จะเป็ นผูท้ ี่มองการณ์ไกล และพยายามนําความฝัน
มาทําให้เป็ นจริ งได้
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของทิชิ และอูลริส
แนวคิดของทิชีและอูลริ ส (Tichy and Ulrich, 1999) ไว้ว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ผลนั้น ผูท้ ี่มีส่วนสําคัญ คือผูบ้ ริ หารองค์กรจะต้องผูน้ าํ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยต้องทํา 3 กิจกรรมคือการสร้างทัศนภาพ
(Creation of a Vision) ผูน้ าํ ต้องสร้างทัศนภาพขององค์กรในอนาคต ให้สมาชิกที่เป็ นบุคคลสําคัญ
ขององค์การมีส่วนร่ วมรับรู ้ในทัศนภาพ ผูน้ าํ เป็ นแกนสําคัญในความรับผิดชอบต่อทัศนภาพ ผูน้ าํ
จําเป็ นต้องมีความคิดในเชิงบูรณาการ สร้างสรรค์ หยัง่ รู ้ และอุปนัย การสร้างทัศนภาพดังกล่าว ควร
จะสอดคล้ อ งกั น ในเรื่ องปรั ช ญาและแบบทั้ง ของผู ้นํ า และองค์ ก ารการสร้ า งความผู ก พัน
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(Mobilization of Commitment) บุคลากรขององค์กร หรื ออย่างน้อยส่ วนใหญ่ ต้องยอมรับภารกิจ
และทัศนภาพใหม่และการกระทําให้เกิดขึ้น
ผูน้ ํา เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงต้อ งเข้า ใจผูต้ ามอย่า งลึ ก ซึ้ ง ควรทํา ให้อ งค์ก ารมี ชี วิต ชี ว า
แตกต่างจากผูน้ าํ คนก่อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งเป็ นมาแต่เดิม (Institutionalization of Change) ของ
องค์กร องค์กรจะต้องได้รับการปรั บให้มีรูปพฤติกรรมใหม่ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจําเป็ นต้องทํา
ทัศนภาพให้เป็ นจริ ง ภารกิ จต่างๆ ต้องมีการกระทํา ปรัชญาต้องนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ความเป็ นจริ ง
การกระทําและการปฏิบตั ิใหม่ต่างๆ ต้องมีส่วนร่ วมกันทั้งองค์กร วิธีการติดต่อสื่ อสาร การตัดสิ นใจ
และระบบการแก้ปัญหาเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้ทศั นภาพกลายเป็ นความจริ งได้ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่
เป็ นมาแต่เดิมจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งการรู ปแบบและการเสริ มแรงของวัฒนธรรมใหม่ที่เหมาะสมกับ
องค์กรระบบทรัพยากรมนุษย์ในการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินและกรให้รางวัล เป็ นเรื่ องหลัก
สําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (วรรณี หิรัญญากร, 2546)
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของเบนนิส และนานัส
งานวิจยั ของเบนนิ ส และนานัส (Bennis&Nanus, 1985) กล่าวว่า ผูน้ าํ จะมีลกั ษณะที่
พบเห็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็ นบุคลิกภาพและพฤติกรรมทัว่ ไป อย่างไรก็ตามก็มีสิ่งที่ช้ ี ชดั ให้เห็นว่า
อะไรเป็ นปั จจัยที่ช่วยทําให้ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมีประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษาได้สรุ ปข้อคิดเห็ น
เพื่อให้ผนู ้ าํ ไปใช้ในการดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงองค์การของตนในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
และเพื่อให้สามารถพาองค์กรให้อยูร่ อดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีดงั นี้ (Bennis&Nanus, 1985)การ
พัฒนาวิสัยทัศน์ (Developing Vision) ผูน้ าํ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีสาํ หรับองค์กรในอนาคตแม้ว่ามันจะดู
เป็ นความฝั น แต่อย่างไรก็ตามต้องให้เห็นงานที่จะทําอย่างชัดเจนและต้องเป็ นผูร้ วบรวมพลังของ
สมาชิ กให้ทุ่มแรง ทุ่มใจ ทําให้ความฝั นนั้นเป็ นจริ งให้ได้ โดยที่ผูน้ าํ จะต้องมีลกั ษณะดังนี้ “ผูน้ าํ
จะต้องสนใจว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้น จะต้องตัดสิ นใจว่าอะไรเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับองค์กรในอนาคต
จะต้องกําหนดทิศทาง และแนวทางในการดําเนิ นงานของทุกคนในองค์กร” ซึ่ งกล่าวมานี้ ถือว่าเป็ น
หลักสําคัญพื้นฐานที่ถูกยอมรับว่าเป็ นผูน้ าํ ไม่ว่าผูน้ าํ จะเป็ นไวยากร (Conduction) ผูบ้ ญั ชาการเหล่า
ทัพ (Army Generals) ผูฝ้ ึ กสอนฟุตบอล (Football Coach) หรื อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ฯลฯ สําหรับ
ภารกิ จที่ สําคัญที่ควรมี วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็ นรู ปธรรมสนับสนุ น คือ การสร้ างแรงดลใจให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานโดยทําให้รู้ว่างานของเขามีความหมายต่อองค์กร และสนองความต้องการพื้นฐานของ
เขาได้ ให้ลูกน้องได้รู้ถึงคุ ณค่าของตนเองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กรหรื อการเปลี่ยนแปลงและ
ภารกิจ ที่วิสยั ทัศน์จะต้องเป็ นตัวชี้แนวทางองการตัดสิ นใจต่างๆ ด้านงบประมาณ บุคลากร ความคิด
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ริ เริ่ ม และความเกี่ ยวข้องของบุคลากรในทุกระดับสิ่ งที่เป็ นปั ญหาก็คือ ทําอย่างไรผูน้ าํ จะได้มาซึ่ ง
วิสยั ทัศน์ หรื อมีวิสยั ทัศน์ที่ดีและสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้โดยไม่มีความคลุมเครื อ หรื อไม่
ชัดเจนดังที่พบเห็น และลึก ๆ ผูน้ าํ ขาดผูส้ นับสนุ นวิสัยทัศน์ผนู ้ าํ ต้องสร้างเครื อข่ายทั้งเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในใจรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ าย โดยเฉพาะ
ผูม้ ีมุมมองต่างๆ วิสัยทัศน์น้ นั ควรได้มีการคัดเลือกจากที่เสนอหรื อคิดหลายมุมมอง ผูน้ าํ ที่ดีที่เก่ ง
ต้องสามารถทําให้วิสัยทัศน์เป็ นที่เข้าใจง่าย และมีเหตุผลที่ทุกฝ่ ายจะเห็นชอบร่ วมกัน และที่สาํ คัญ
ต้องสามารถให้เกิดการยอมรับว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นจริ งได้ ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ที่ดีมีความสามารถ
ในการวินิจฉัยและวิเคราะห์เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการพัฒนาวิสยั ทัศน์ แต่สญ
ั ชาตญาณและความคิดริ เริ่ ม
ก็เป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นเช่นกัน การศึกษาวิจยั ของแบนนิสและนานัส สอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ
ที่พบว่าองค์กรที่ขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานลดลง โดยเฉพาะใน
2 ศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงของค่านิ ยมในสังคมรอบด้าน การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของความต้องการของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน และแรงกดดันจาก
ภายนอก เช่นผูถ้ ือหุน้ ธนาคารเจ้าของเงินกูแ้ ละสหภาพแรงงานเป็ นต้น
การพัฒนาความผูกพันศรัทธา (Developing Commitment and Trust) การพัฒนา
วิสัยทัศน์ที่ดีและน่าสนใจอย่างเดียวไม่พอ แต่ตอ้ งเป็ นตัวสื่ อสารวัฒนธรรมขององค์การได้ดว้ ยการ
ดําเนิ นงานตามวิสัยทัศน์ตอ้ งเป็ นเรื่ องของการชักชวน และสร้างแรงดลใจ ไม่ใช้ประกาศิตหรื อการ
บังคับให้ทาํ ผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมักจะมีสาํ นวนที่จบั ใจ คําอุปมาอุปมัย คําขวัญ สัญลักษณ์และพิธี
การต่างๆ ที่จะสร้างแรงดลใจให้เกิดการยอมรับร่ วมกัน และพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ด้วยความ
เต็มใจและผูกพัน วิสยั ทัศน์ตอ้ งเน้นให้เห็นความแตกต่างในสิ่ งต่าง ๆ ในแต่ละระดับจากภารกิจที่ไม่
ชัดเจน พร้อมด้วยแผนงานและนโยบาย วิสัยทัศน์จะต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูน้ าํ ทางด้านการ
ตัดสิ นใจและการกระทําการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดที่โครงสร้างและกระบวนการของการจัดการ
โดยต้องคงรักษาไว้ที่ค่านิ ยมวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ใหม่น้ นั กระบวนการยอมรับเห็นชอบ และ
ผูกพันกัน แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบหลักที่ยงั วนอยูก่ บั ผูน้ าํ ไม่ใช่มอบหมายให้ผนู ้ าํ คนอื่น
การยอมรับ เห็นชอบ และผูกพันต่อวิสยั ทัศน์ของผูป้ ฏิบตั ิงานขึ้นอยูก่ บั ความศรัทธาของ
เขาต่อผูน้ าํ ด้วย ผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นที่ศรัทธาไม่สามรถจะทําให้วิสัยทัศน์ใหม่เป็ นที่ยอมรับได้ ศรัทธาต่อ
ผูน้ าํ ขึ้นอยูก่ บั การยอมรับในความเชี่ยวชาญของผูน้ าํ รวมทั้งควรมีหลักการและพฤติกรรมการทํางาน
ที่สมํ่าเสมอ การไม่ สมํ่าเสมอจะลดการยอมรั บในความชัดเจนของวิสัยทัศน์ และการขาดความ
เชื่ อมัน่ ในผูต้ ามก็จะเป็ นตัวปิ ดกั้นความน่ าใจของวิสัยทัศน์น้ ันโดยสิ้ นเชิ ง ผูน้ าํ จะต้องแสดงการ
ยอมรับต่อค่านิ ยมของผูท้ าํ งานและแสวงหาวิธีการที่ใช้กระตุน้ พฤติกรรมการทํางานของพวกเขาที่
ไม่ขดั ต่อค่านิยม
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การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ขององค์การ (Facilitation Organization I Learning) สิ่ งที่
ค้นพบโดยเบนนิ ส และนานัส ก็คือการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กแต่ละคนในองค์การ ผูน้ าํ จะต้องพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรู ้ ใหม่ให้แก่ สมาชิ กขององค์การ จากประสบการณ์ ของความสําเร็ จและ
ล้มเหลวที่ผา่ นมา ผูน้ าํ ต้องรู ้ถึงความจําเป็ นของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ผูน้ าํ ต้องเป็ นผูต้ ิดตามการสนองตอบของผูต้ าม และบุคลิกภายนอก
ต่อแนวความคิดของผูน้ าํ ต้องสร้างเครื อข่ายและหาข้อมูลเครื อข่ายในการสร้างแผนกลยุทธ์ ผูน้ าํ ต้อง
ใช้การทดลองเพื่อกระตุน้ ให้การประดิษฐ์ใหม่ ๆ ผูน้ าํ ต้องเห็นว่าการผิดพลาดเป็ นของธรรมดาและ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการทํางาน ทั้งต้องใช้ประโยชน์จากการผิดพลาดนั้นมาปรับปรุ งในการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาการที่จะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กอื่น ๆ ในองค์การ ผูน้ าํ ต้อง
กระตุน้ ผูน้ าํ ในระดับต่าง ๆ ให้มีการวางแผนงานในการพัฒนาลูกน้องตนเอง และสนับสนุนให้มีการ
จัด ประชุ ม ปฏิ บ ัติ ก าร เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะในการวางแผน และการเรี ย นรู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป (วรรณี หิรัญญากร, 2546 หน้า 31)
ภาวะผู้นําทีม่ ีรูปแบบพิสัยเต็ม
หลังจากมีการศึกษาทฤษฏีและมีการวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนแปลง
เป็ นระยะเวลาหนึ่ ง คือ ตั้งแต่บาสส์ เสนอทฤษฎีน้ ี ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงเป็ นโมเดลภาวะผูน้ าํ แบบเต็มรู ปแบบ (Model of the Full Range of Leadership)
โมเดลนี้ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4 l’s) ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และพฤติ
กรมของภาวะผู ้นํ า แบบแลกเปลี่ ย น รวมทั้ง ภาวะผู ้นํ า แบบปล่ อ ยตามสบาย (Laisez-Faire
Leadership) หรื อพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ าํ (NonteadershipBchavior)(bass ^& Avolio,1994)
ความสํ าคัญของภาวะผู้นําของผู้บริหาร
ในการบริ ห ารองค์ก ร ผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ บริ ห ารงานตามภารกิ จ ขององค์ก รให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนด หน้าที่ในการบริ หารงานจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายอย่าง ขึ้นอยูก่ บั ว่าอยู่
บนพื้นฐานการบริ หารขององค์กรประเภทใด แต่ไม่ว่านักบริ หารการศึกษาหรื อนักธุ รกิ จในการ
บริ ห ารมี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน บ้า งที่ เ ป้ าหมายของแต่ ล ะองค์ก ร เทคนิ ค และประสบการณ์ การ
บริ หารงานศึกษาเป็ นกระบวนการที่เห็นผลนานกว่าการบริ หารธุรกิจ ซึ่งกว่าจะรู ้ว่าบริ หารผิดพลาด
เด็กก็เรี ยนจบไปนานแล้ว ส่ วนด้านธุ รกิ จนั้น หากผิดพลาดก็จะรู ้ ได้เร็ วมาก และบทลงโทษก็จะ
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รุ นแรงกว่า ดังนั้นผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ องค์กรจะต้องมีภาวะผูน้ าํ ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดต่อ
ความสําเร็ จขององค์กร เพราะเป็ นบุคคลที่ตดั สิ นใจได้ว่าควรทําอย่างไร และเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ส่ิ ง
ต่างๆ เป็ นความจริ งที่ว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ท้ งั โลก หรื อแม้แต่องค์กรขนาด
กลางได้ แต่ตอ้ งอาศัยพลังความคิด ความกระตือรื อร้นมาจากหลายคน แต่ถา้ ปราศจากผูน้ าํ การริ เริ่ ม
ก็จะไม่มีต้ งั แต่แรก สิ่ งต่างๆ ก็จะดําเนิ นไปอย่างไร้ทิศทาง ฉะนั้นเมื่อไม่มีผนู ้ าํ ผลที่จะเกิดขึ้นจะเอา
แน่นอนไม่ได้
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ (Leadership) จะช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์กร
ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยคือ 1) ช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้รับการประสานงาน และแนะนํา
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนด 2) ช่วยรักษาสถานภาพขององค์กร
ให้มีความมัน่ คง โดยการปรั บเปลี่ยน หรื อปรับตัวตามเงื่ อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
3) ช่ วยประสานระหว่างฝ่ ายต่างๆ ขององค์กร ให้ดาํ เนิ นการได้ตามลักษณะพลวัตภายในองค์กร
โดยเฉพาะ ในช่ วงที่ องค์กรอยู่ในระหว่างการพัฒนา และเปลี่ ยนแปลง ช่ ว ยแก้ไขความขัด แย้ง
ระหว่างส่ วนต่างๆ และ 4) ช่วยให้บุคลากรในองค์กรบรรลุถึงความต้องการต่างๆ ทั้งในด้านความพึง
พอใจ และเป้ าหมายส่ วนบุคคล โดยจะเป็ นผูท้ ี่ชกั ชวนจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานมีความยินดีและมีความเต็ม
ใจที่จะร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย (นิติมา เทียนทอง, 2544)
แคโรล(Carole MacPhee, 2006) ศึกษาผลของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ การบริ หาร
จัดการในสายงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 117 คน กับสไตล์ภาวะผูน้ าํ ของหัวหน้างาน
กลยุทธ์การบริ หารจัดการในสายงานที่หัวหน้างานใช้ ตามความทะเยอทะยานและโอกาส สําหรับ
ความก้า วหน้ า ภายในองค์ก ร และความตั้ง ใจที่ จ ะออกจากงาน ได้พ บคํา แนะนํา ว่ า ผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลกับ กลยุทธ์การบริ หารจัดการในสายงาน ขณะที่กลยุทธ์การบริ หารจัดการใน
สายงาน ไม่มีผลกับความตั้งใจที่จะออกจากงาน
ดาเรน(Daren E. Hancott, 2005)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง กับผลการดําเนิ นงานขององค์กร ของบริ ษทั มหาชนในประเทศแคนาดา พบว่าจาก
ข้อมูลเชิงปริ มาณของทั้ง 2 กลุ่มคือ ผูน้ าํ และผูต้ าม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับ ผลการดําเนินงานขององค์กร
สุ ภาวดี จิ ตติ รัตนกุล (2550) ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของนายกเทศมนตรี กรณี ศึกษา: เทศบาลเมืองพังงา อําเภอเมือง จังหวัดพังงา พบว่า ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมของนายกเทศมนตรี อยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทั้ง
4 ด้าน นายกเทศมนตรี มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา ด้านการ
คํานึงถึงปั จเจกบุคคล การกระตุน้ ทางปัญญา ส่ วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ด้านการมีอิทธิ พล
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อย่างมีอุดมการณ์ ส่ วนประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของนายกเทศมนตรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการบริ หารงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการจัดเก็บ
ภาษี ด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ
วิจิตรา สิ งห์อาภรณ์ ( 2547) ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยกับ
ผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานของหอผูป้ ่ วย พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับสู ง ผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานของหอผูป้ ่ วยอยู่ในระดับสู ง และเมื่ อนําไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยทั้ง 4 ด้าน คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา
และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลสําเร็ จใน
การดําเนินงานของหอผูป้ ่ วย
คํานึ ง ผุดผ่อง (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หาร กับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตพื้ น ที่ พ ฒ
ั นาชายฝั่ ง ทะเลตะวัน ออก พบว่า 1)ระดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ย น สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ในเขตพื้ น ที่ พ ฒ
ั นาชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออกโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2)ระดับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พฒั นาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก 3)ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ย น สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ในเขตพื้ น ที่ พ ฒ
ั นาชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออก โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญที่ สถิติ .01
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีระดับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ “สู ง” เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามระดับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนอยู่ใน
ระดับ “สู ง” เรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านการใช้
อิทธิ พลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ตามลําดับ ส่ วน
ด้านการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารรับฟั งเรื่ องราว และความคิดเห็ นของ
ผูร้ ่ วมงานด้วยความสนใจ และตั้งใจจริ ง อยูใ่ นระดับ “สูงที่สุด”
ไพศาล แสนยศบุญเรื อง (2549) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร กับ
ความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า1)พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ “สู ง” เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นว่าทุกข้อมี
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ระดับพฤติกรรม “สู ง” ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 2) ความเป็ น
ผูบ้ ริ หารมืออาชี พ โดยภาพรวมการปฏิบตั ิสู่ ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชี พอยู่ในระดับ “สู ง” เมื่อ
พิจารณารายข้อจะเห็นว่าทุกข้อที่มีระดับพฤติกรรม “สู ง” โดยด้านการกําหนดนโยบายมุ่งสู่ การ
ปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด 3)การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารกับ ความเป็ นผูบ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ พบว่า โดยภาพรวม มี ค วามสัม พัน ธ์
ระดับ สู ง อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01
โดยด้า นการมี อิ ทธิ พ ลอย่า งมี อุ ด มการณ์ มี
ความสัมพันธ์ระดับสู งมาก ด้านการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ระดับสู งมาก
และด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ระดับสูง
อมรรั ต น์ เสนาหลวง (2551) ได้ศึ ก ษาภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ หาร
สถานศึ กษาเอกชน และเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเอกชน
จําแนกตามประสบการณ์การบริ หารงาน และวุฒิการศึกษาของผูบ้ ริ หารในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
เขต 2 พบว่า1)ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสู งทุกด้าน 2) การ
เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารจําแนกตามประสบการณ์การบริ หารงาน โดย
ภาพรวมผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ต่าํ กว่า 15 ปี มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มี
ประสบการณ์ระหว่าง 15 -24 ปี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า 1) ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ต่าํ กว่า
15 ปี มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 15- 24 ปี ในด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา และ ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง 2) ผูบ้ ริ หาร
ที่มีประสบการณ์ ต่าํ กว่า 15 ปี มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์
มากกว่า 24 ปี ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญาและ 3) ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี มีภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ระหว่าง 15 – 24 ปี ด้านการสร้างแรงดลใจ
การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ และการบริ หารการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.053) การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารจําแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ ริ ห ารในภาพรวมแตกต่ า งกัน โดยผูบ้ ริ ห ารที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จะมี ภ าวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่
แตกต่างกันพบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ในด้านการสร้างแรงดลใจ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ส่ วนผูบ้ ริ หารที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี จะมีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ในด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชวลิต สงวนพันธ์ (2550) ศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ ในภาครัฐและเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
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ผลในเชิงบวกต่อประสิ ทธิผลขององค์การในภาครัฐและเอกชน ปั จจัยประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ
อายุ รายได้ และระดับการศึกษา เป็ นต้น ในขณะที่ระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในแบบ การใช้
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการคํานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลขององค์การค่อนข้างสูง
จากการศึกษา ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผู ้บ ริ หารองค์ก รภาครั ฐ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้บ ริ หารองค์ก รภาครั ฐ ควรดํา เนิ น การสร้ า งบารมี
การประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสําหรับผูต้ าม เป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรั ทธา
ไว้วางใจ และทําให้ผูต้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจเมื่ อได้ร่วมงาน ผูต้ ามจะพยายามประพฤติ ปฏิ บตั ิ
เหมื อ นกัน และต้อ งการเลี ย นแบบ สิ่ ง ที่ ผู ้บ ริ หารองค์ก รภาครั ฐ จะต้อ งปฏิ บ ัติ เ พื่ อ บรรลุ ถึ ง
คุณลักษณะนี้ คือจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม มีความสมํ่าเสมอมากกว่าการ
เอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ เป็ นที่ไว้ใจได้ว่าจะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรมีการสร้างแรงบันดาลใจ ประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้า
ทายในเรื่ อ งงานของผูต้ าม กระตุ ้น จิ ต วิ ญ ญาณของที ม ให้มี ชี วิ ต ชี ว า มี ก ารแสดงออกซึ่ ง ความ
กระตือรื อร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ทําให้ผตู ้ ามสัมผัสกับภาพที่งดงามของ
อนาคต สร้างและสื่ อความหวังที่องค์กรต้องการอย่างชัดเจน แสดงการอุทิศตัวหรื อความผูกพันต่อ
เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน แสดงความเชื่ อมัน่ และแสดงให้เห็ นความตั้งใจอย่างแน่ วแน่ ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และช่วยให้ผตู ้ ามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจ
ขององค์กร
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ ควรดํา เนิ น การกระตุ ้น ทางปั ญ ญา มี ก ารกระตุ ้น ผูต้ ามให้
ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่ วยงาน ทําให้ผตู ้ ามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ปัญหาในหน่ วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิ ม เพื่อทําให้เกิดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์ โดย
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ มี การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี การ
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Refraning) การมองปั ญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วย
วิธีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและการหา
คําตอบของปั ญหา มีการให้กาํ ลังใจผูต้ ามให้พยายามหาทางแก้ไขด้วยวิธีใหม่ ๆ ผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ มีการกระตุน้ ให้ผตู ้ ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ ามแม้ว่ามัน
จะแตกต่างไปจากความคิดของผูบ้ ริ หารเอง นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรมี่การคํานึ งถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล มี ความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้การดูแลเอาใจใส่
ผูต้ ามเป็ นรายบุคคล และทําให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ เป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา
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(Advisor) ของผูต้ ามแต่และคน เพื่อการพัฒนาผูต้ าม เอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจก
บุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผูพ้ ฒั นาศักยภาพของผูต้ ามเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น
นอกจากนี้จะมีการปฏิบตั ิต่อผูต้ ามโดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการ
สนับสนุน คํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจําเป็ นและความต้องการ การประพฤติตน
ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ แสดงออกให้เห็นว่ามีความเข้าใจและมีความพร้อมในการยอมรับเรื่ อง
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
จากการศึกษาทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และการทบทวนแนวคิดเรื่ อง พฤติกรรม
ทางจริ ย ธรรมของผูบ้ ริ ห าร พบว่ า พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐโดยที่ผนู ้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะเป็ นผูย้ กระดับแนวความคิด
และค่านิยมทางศีลธรรมของทั้งตนเอง และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สูงขึ้น ด้วยการนําหลักธรรมมาใช้ใน
การบริ หารงาน เช่น มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่ผใู ้ ต้บงั คับ บัญชาและประชาชน มีความเป็ นธรรม ไม่
เอนเอียงในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริ ตไม่เบียดบังผลประโยชน์ขององค์กร มีความสุ ภาพ
อ่อนน้อมกับทุ ก คน มี การเอื้ ออํานวยความสะดวกแก่ บุคลากรและประชาชน มี ความอดทนต่ อ
สถานการณ์ ต่ า งๆ รู ้ จ ัก การเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา นอกจากนี้ ยัง ต้อ งมี จิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง าม เช่ น การ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่หน่ วยงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง มีการนําความคิดเห็นที่ดีมาปรับปรุ งการทํางาน และการให้บริ การ และมีการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนเพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาการทํางานและการให้บริ การ
จากทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ บาสส์(Bass, 1999) กล่าวถึงภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับ ทฤษฏี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของเบิร์น(Burns, 1978) อธิ บายว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง พยายาม
ยกระดับของการตระหนักรู ้ ของผูต้ าม โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิ ยมทางศีลธรรมให้
สู งขึ้น เช่นในเรื่ องของเสรี ภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษย์ธรรม โดยไม่
ยึดตามอารมณ์ โดยผูน้ าํ จะทําให้ผตู ้ ามก้าวขึ้นจาก “ตัวตนในทุก ๆวัน” (Everyday Selves) ไปสู่
“ตัวตนที่ดีกว่า” (Better Selves)
เบิร์น(Burns, 1978) อธิ บายภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership)
และภาวะผูน้ าํ แบบจริ ยธรรม (Moral Leadership) ดังนี้ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเป็ นผูน้ าํ
แบบจริ ยธรรมอย่างแท้จริ ง เมื่อผูน้ าํ ได้ยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมของ
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ผูน้ าํ และผูต้ ามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 2 ฝ่ าย อํานาจของผูน้ าํ จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูน้ าํ ทําให้ผตู ้ าม เกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทําให้ผตู ้ ามเกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมกับ
วิธีปฏิ บตั ิ สร้ างจิ ตสํานึ กให้ผูต้ ามเกิ ดความต้องการในระดับขั้น ที่ สูงกว่าเดิ ม ตามลําดับขั้นของ
มาสโลว์(Maslow) หรื อระดับการพัฒนาจริ ยธรรมของโคลเบิร์ก แล้วจึงดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง
สภาพทําให้ผนู ้ าํ และผูต้ ามไปสู่ สภาวะที่สูงขึ้น
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะต้องผูน้ าํ เป็ นที่ไว้วางใจได้ว่าจะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าํ ฯจะเป็ น
ผูท้ ี่มีศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ ฯจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อาํ นาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะ
ประพฤติตนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจะไม่
ยอมให้ค นอื่ น นํา ข่ า วสาร หรื อ ความลับ ทางราชการไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ แก่ ต นเอง
ครอบครัว และพวกพ้อง ไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่เรี ยกของขวัญ ของรางวัล ไม่
ยอมให้ผูอ้ ื่ นนําตําแหน่ งหน้าที่ การงานของตนเอง หรื อแอบอ้างผูอ้ ื่ น ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ยอมให้มีการแทรกแซงอํานาจหน้าที่ ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรในองค์กร จนนําไปสู่ความล้มเหลวในการบริ หารงานบุคคล
บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง ที่ประกอบด้วย การสร้างบารมี หรื อ การมีอิทธิพลที่เป็ นอุดมคติ (Idealized Influence
or Charisma Leadership) คือ ผูน้ าํ จะต้องมีวิสยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าํ จะมีความ
สมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ ผูน้ าํ เป็ นที่ไว้ใจได้ว่า
จะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อาํ นาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมของเขา
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจตามทฤษฏีของ บาสส์และอโวลิโอ (Bass &
Avolio, 1991) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม(Team Spirit) ทําให้มีการ
แสดงออกถึง ความกระตือรื อร้ น โดยการสร้างเจตคติที่ดี การคิดในแง่บวก และอุทิศตนต่อความ
ผูกพัน เพื่อเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน เช่ นเดี ยวกับ องค์ประกอบด้านการคํานึ งถึ งความเป็ น
ปั จเจกบุคคล โดยผูน้ าํ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจในความ
กังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลเป็ นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าการเป็ น
พนัก งาน หรื อ ปั จ จัย การผลิ ต ผูน้ ํา ที่ ดี จ ะเป็ นผูฟ้ ั งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา
(Empathy) ผูน้ าํ จะดูแลผูต้ ามว่า ต้องการคําแนะนํา การสนับสนุน และการช่วยให้ความก้าวหน้า ใน
การทํางานที่รับผิดชอบอยูห่ รื อไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รู้สึกว่าเขากําลังถูกตรวจสอบ
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ผูน้ าํ ที่ใช้อาํ นาจโดยยึดหลักธรรมาธิปไตย (supremacy of the dharma) หมายถึง การถือ
ธรรมหรื อหลักการเป็ นสําคัญนักบริ หารประเภทนี้ ถือหลักการ ความจริ ง ความถูกต้อง ความดีงาม
เหตุผลเป็ นใหญ่กระทําการด้วยปรารภสิ งที่ได้ศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริ งและความคิดเห็นที่รับ
ฟั งอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดี ที่สุดเต็มขีดแห่ งสติปัญญาจะมองเห็ นได้ดว้ ยความ
บริ สุทธิ์ ใจว่า เป็ นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงาม เป็ นปริ มาณอย่างสามัญ ได้แก่ ทําการด้วย
ความเคารพหลักการ กฎระเบียบ กติกาวิธีการใช้อาํ นาจของผูน้ าํ ไม่วา่ จะดํารงอยูต่ าํ แหน่งใดถือเป็ นผู ้
ที่มีฐานะสู งกว่าสมาชิ กในแง่ ของอํานาจและการใช้อาํ นาจคือคุ ณธรรมและความชอบธรรมที่ มี
รากฐานมาจากความศรัทธาของสมาชิกต่อตัวผูน้ าํ คือคุณธรรมของความเป็ นผูน้ าํ หรื อภาวะที่แสดง
ถึงความเป็ นผูน้ าํ ที่ดีที่พึงประสงค์ขณะเดียวกันสมาชิ กก็จะต้องได้รับประโยชน์ตามจุดหมายที่ได้
ตกลงกันไว้อนั เป็ นความผาสุ กของชีวิตฉะนั้น ลักษณะวิธีการใช้อาํ นาจที่ถูกต้องชอบธรรมจึงขึ้นอยู่
กับเกณฑ์แห่ งธรรมทั้งผูน้ าํ และมวลสมาชิกที่ตอ้ งประสานให้สอดคล้องสมดุลกันในทุกๆบริ บทของ
สัง คมชุ ม ชนผูท้ ี่ จ ะเป็ นผูน้ ํา สัง คมที่ ดี ต ้อ งเข้า ใจในกฎเกณฑ์ห รื อ หลัก อัน เป็ นธรรมชาติ ข องสิ่ ง
เหล่านั้นเริ่ มต้นด้วยการศึกษาตัวเองก่อนว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดีและข้อเสี ยอย่างไร
พละ 4หมายถึง หลักธรรม 4 ประการที่เป็ นกําลังของผูน้ าํ ในการดําเนินงานให้ประสบ
ความสําเร็ จด้วยความมัน่ ใจและปลอดภัยมี ดังนี้ 1) ปั ญญาพละหมายถึง ปั ญญาที่เป็ นกําลัง ให้รู้ดี
รู ้ ชอบ รู ้ ถูกต้องแล้วปฏิ บตั ิตนในทางที่ถูกที่ควรทั้งกายและใจเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
อย่ า งมี ค วามสุ ข คนทุ ก คนมี ปั ญ ญาแต่ ไ ม่ เ ท่ า กัน คนที่ มี ปั ญ ญาดี อ าจจะมี โ อกาสที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จในการดําเนิ นชีวิตได้มากกว่าส่ วนคนที่มีความรู ้หรื อปั ญญาไม่ดีสะสมเพิ่มพูนได้เพราะ
ปั ญญาเกิดขึ้นโดย 3 ทางคือปั ญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรี ยนคือได้รับการถ่ายทอดจากผูอ้ ื่นโดย
การฟั งการอ่านปั ญญาที่เกิดจากการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง ตามพื้นฐานพันธุ กรรม ปั ญญาที่
เกิดจากการปฏิบตั ิฝึกอบรมและสร้างสมประสบการณ์ดว้ ยตนเอง 2) วิริยะพละหมายถึงความเพียร
พยายามที่เป็ นพลัง ในการทําให้คนเราไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการโดยความเพียรนั้นต้องเป็ นความ
เพียรชอบคือความเพียรพยายามไม่ให้เกิ ดความชั่ว ไม่ทาํ ชั่วดู แลคนใกล้ชิดให้อบอุ่นป้ องกันให้
ห่ างไกลจากการคิดชัว่ ทําชัว่ ความเพียรพยายามละความชัว่ ที่มีอยู่แล้วความเพียรสร้างความดีโดย
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้ดี มีการเสี ยสละและช่วยเหลือส่ วนรวมบ้างความเพียรรักษาความดีและ
สร้างความดีเพิ่มขึ้นคนเราเมื่อมีปัญญาก็จะรู ้จกั คิดหาเหตุผล รู ้ปฏิบตั ิ แต่ก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็ จไป
ทุกอย่าง บางทีกม็ ีอุปสรรคเราจึงต้องมีความเพียรมีความบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคเราจึงจะไปถึง
จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ 3) อนวัชชพลหมายถึง การกระทําที่ไม่มีโทษเป็ นกําลังคือทําในสิ่ งที่ดีที่เป็ น
มงคลผูก้ ระทําจะเกิดความเจริ ญก้าวหน้า การกระทําที่กล่าวนี้ มี 3 ทางคือกายกรรม คือการกระทํา
ทางกาย วจีกรรม คือการกระทําทางวาจาที่เป็ นคําพูด มโนกรรม คือ การกระทําทางใจหลักเกณฑ์
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การพิจารณาว่า การกระทําใดเป็ น อนวัชชพลไม่ผิดกฏหมายไม่ผิดจารี ตประเพณี ไม่ผิดศีล ไม่ผิด
ธรรม การกระทําทางกายวาจาและใจที่ไม่มีโทษย่อมได้รับการยกย่องชื่ นชมจากผูอ้ ื่นและยังเป็ น
พลังให้ผกู ้ ระทําดําเนิ นชีวิตได้อย่างมัน่ คงและปลอดภัย4) สังคหพละหมายถึง การสงเคราะห์เป็ น
กําลังเพราะคนเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมก็ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคี
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมในการสงเคราะห์ผอู ้ ื่น เรี ยกว่า สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ทาน คือ การ
ให้โดยไม่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทน ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการผูท้ ี่เดือดร้อนขาดแคลนหรื อผูม้ ีพระคุณ การให้อาจ
เป็ นวัตถุส่ิ งของคําแนะนําหรื อข้อคิด ของที่ให้ตอ้ งไม่ผดิ กฏหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรมผูใ้ ห้มีความสุ ขผูร้ ับ
ก็พอใจปิ ยวาจาคือการใช้วาจาที่สุภาพประกอบด้วยเหตุผลที่มีประโยชน์ฟังแล้วสร้างสรรใช้คาํ พูด
ที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่ใช้คาํ หยาบ ไม่นินทาผูอ้ ื่นผูท้ ี่มีปิยวาจาจะเป็ นที่รักของผูอ้ ื่นอัตถจริ ยาคือการ
บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นตามโอกาสอันควรในฐานะที่ตอ้ งอยู่ร่วมสังคมกันสมานัตตตา
คือความเสมอต้นเสมอปลายในการวางตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนไม่หวัน่ ไหวตกอยูใ่ นความ
ชัว่ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่ดี ควรมีการแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด หมายถึง มีการ
เตรี ยมรั บ หรื อมี ความพร้ อมในการถูกลงโทษเมื่อกระทําความผิด มีความพร้อมที่จะลงโทษผูใ้ ต้
บังคับบัญชาโดยไม่คาํ นึ งถึง ความรัก ความชอบส่ วนตัว การยอมรับผิดเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผิด ไม่
โยนความผิดให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา การมีความพร้อมที่จะลาออกเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องจนเกิดผล
เสี ยร้ายแรงต่อองค์กร และการยอมรับในความผิดเมื่อบริ หารงานผิดพลาด ทําให้เกิดผลเสี ยหาย ต่อ
องค์กรตามที่ พระบิ ดาแห่ งกระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภ าพ ทรงนิ พนธ์
เกี่ยวกับอัธยาศัยที่สาํ คัญของข้าราชการว่า ต้องมีความซื่อตรงต่อราชการ ต่อหน้าที่ และต่อตําแหน่ง
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ กล่ า วถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) คือมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของงาน และต่อสาธารณะ มีความตระหนักถึง
ความรั บผิดชอบและพร้ อมรับการตรวจสอบ โดยที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
อธิ บ ายถึ ง การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบเมื่ อ บริ ห ารงานผิ ด พลาดว่ า ข้า ราชการควรแสดงความ
รับผิดชอบตามควรแก่กรณี เช่น การลาออกจากตําแหน่ ง เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร้องหรื อผิดพลาด
อย่างร้ายแรง
ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ ชักนําให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามได้ดงั่ ใจประสงค์
และเกิดความพึงพอใจ มีชื่อว่า ผูม้ ีภาวะผูน้ าํ พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าํ ไว้ว่าผูน้ าํ ต้องมี
คุณสมบัติท้ งั ภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน์ ชํานาญงานและเป็ นผูม้ ีอธั ยาศัยดี เป็ นที่วางใจของ
ผูอ้ ื่น มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สง่างาม และต้องรู ้จกั นําหลักธรรมไปบูรณาการใช้อย่างเหมาะสม หลักธรรม
เหล่ านั้น ได้แ ก่ หลัก อธิ ปไตย 3 รู ้ ระบอบการบริ ห ารงานที่ เ หมาะสมแก่ องค์ก รและชุ มชนโดย
อธิ ปไตย 3 คือ ความเป็ นใหญ่, ภาวะที่ถือเอาเป็ นใหญ่ (dominant influence; supremacy)
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ประกอบด้วย 1) อัตตาธิ ปไตย ความมีตนเป็ นใหญ่, ถือตนเป็ นใหญ่, กระทําการด้วยปรารภตน
เป็ นประมาณ (supremacy of self; self-dependence) 2)โลกาธิปไตย คือความมีโลกเป็ นใหญ่ ถือโลก
เป็ นใหญ่, กระทําการด้วยปรารภนิยมของโลกเป็ นประมาณ (supremacy of the world or public
opinion) 3. ธัมมาธิปไตยคือ ความมีธรรมเป็ นใหญ่, ถือธรรมเป็ นใหญ่, กระทําการด้วยปรารภความ
ถูกต้องเป็ นจริ ง สมควรตามธรรม เป็ นประมาณ (supremacy of the Dharma or righteousness)
ผูน้ าํ ที่ดีควรวางตัวให้เหมาะสม หมายถึงการดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นในทาง
ที่ดี การมีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เอนเอียงฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด เอนเอียงตามผล ประโยชน์ หรื อ
พวกพ้อง มีการใช้จ่ายแต่พอดีสมกับฐานะตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแบ่งเวลา
งาน กับการใช้เวลาดูแลครอบครัวให้เหมาะสม ไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาครอบครัวจนนํามาสู่ความเสี ยหาย
ในหน้าที่การงานได้ ตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เรื่ อง
คุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ถึงการวางตัวให้เหมาะสมว่า คือการมีหลักฐาน มีครอบครัวมัน่ คง
ไม่ประพฤติเสี ยหาย ไม่เกี่ ยวข้องกับอบายมุขโดยที่ พรหมวิหาร 4 หรื อ ธรรมของผูน้ ํา หัวหน้า
ผูใ้ หญ่ อธิบายถึง อุเบกขา ว่าเป็ นการวางตัวเป็ นกลาง ปกครองโดยธรรมเสมอหน้ากัน ไม่ลาํ เอียง
การสร้ างบารมี มีความสัมพันธ์กบั การพบปะและให้ความช่ วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม และการวางตัวให้เหมาะสม ตามหลักของสร้างบารมี
หรื อ บารมี 10 ทัศ คือ 1) ทานบารมี คือการให้ทาน 2) ศีลบารมี คือการละเว้นบาป และความชัว่
ทั้งปวง 3) เนกขัมมบารมี คือ สละการพัวพันในเรื่ องกาม 4) ปั ญญาบารมี คือการเสาะหา แสวงหา
ความรู ้ 5) วิริยบารมี คือ ความหมัน่ เพียรไม่ทอ้ ถอย กล้าที่จะสู ้กบั อุปสรรค 6) ขันติบารมี คือ ความ
อดทน อดกลั้น ต่อสิ่ งที่น่ายินดี และไม่น่ายินดี 7) สัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ ที่จะทําความดี
8) อธิ ษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป้ าหมายในหนทางของความดี 9) เมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย 10 ) อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความ
ยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
การสร้ างบารมี เกิ ดขึ้นได้จาก 1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามหลักทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่ วยเหลือต่อผูต้ กทุกข์ได้ยาก หลักเมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พน้ ทุกข์อย่าง
ทันท่วงที 2) การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม ตามหลักสัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ ที่จะทํา
ความดี การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี หลักอธิ ษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตัวให้เหมาะสม ตามหลักอุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉยมี
ความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ไม่ลาํ เอียงเข้ากับฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด ไม่ฝักใฝ่ การเมือง ไม่รักงาน
มากกว่าครอบครัว
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การกระตุน้ ทางปั ญญา สัมพันธ์กบั การมีหลักธรรม และจิตสํานึ กที่ดีงาม ตามหลักธรรม
ของ โยนิ โสมนสิ การ โดยที่ โยนิ โส แปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่ งเกิ ด ปั ญญา อุ บาย วิธี ทาง และ
มนสิ การ แปลว่า การทําในใจ การคิดคํานึง นึ กถึง ใส่ ใจ พิจารณา โดยรวม โยนิโสมนสิ การ แปลได้
ว่า การทําในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิดเป็ น คือ ทําในใจโดยแยบคาย
การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่ งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสื บค้น
ถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูดว้ ยปั ญญาที่คิดเป็ นระเบียบและโดย
อุบายวิธีให้เห็นสิ่ งนั้นๆ หรื อปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่ งเหตุปัจจัย ซึ่งการคิด
แบบโยนิ โสมนสิ ก าร ก่ อให้เกิ ดการกระตุน้ ทางปั ญญา ใช้ปัญญาในการคิด การวิเคราะห์ ก่ อน
ดํา เนิ น การ นํา ไปสู่ ก ารมี จิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง ามในหลัก ธรรมที่ ใ ช้ใ นการบริ ห ารจัด การของผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวฒั น์ที่มีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก อันเนื่ องมาจากการเทคโนโลยี
การสื่ อสาร และการจัด ระเบี ย บของสังคมโลก ส่ ง ผลให้มีก ารแข่งขัน อย่า งไร้ พ รมแดนสู ง มาก
องค์การจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน สิ่ งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การให้ความสําคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
นักบริ หาร ในฐานะผูค้ วบคุมสั่งการ (Director) มาเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน (Facilitator) เปลี่ยนจาก
การแข่งขันมาเป็ นการร่ วมมือ (Collaboration) ลดการให้ความสําคัญกับวัตถุให้ความสําคัญกับตน
และท้ายที่สุดเปลี่ยนแปลงจากความเหมือน มาเป็ นความหลากหลายในองค์การ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ทาํ ให้องค์การต้องการนักบริ หารที่เป็ นผูน้ าํ (Leader) มากกว่าผูจ้ ดั การ (Manager) นักบริ หาร
ที่เป็ นผูน้ าํ หมายถึงบุคคลที่ทาํ หน้าที่ทาํ สิ่ งที่ดี ที่ถูกต้อง (Leaders do the right thing) ให้กบั องค์กร
การเป็ นผูบ้ ริ หารในยุคโลกาภิวตั น์จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณธรรม ทั้งนี้ เพราะองค์การในยุค
สมัยใหม่ เป็ นองค์การที่ใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐาน (Knowledge based organization) มีการเรี ยนรู ้
ตลอดเวลา (Learning organization) มุ่งแสวงหาความเป็ นเลิศ (In search for excellent) มีความ
โปร่ งใส (Transparent) และมีความเป็ นมาตรฐาน (Standardization) การที่ผบู ้ ริ หารจะทําให้องค์การ
ประสบความสําเร็ จในสังคมสมัยใหม่ได้ จึงจําเป็ นต้องใช้คุณธรรม จริ ยธรรม พื้นฐานสําคัญและเป็ น
สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องทําให้เกิดขึ้นเป็ นวัฒนธรรมขององค์การ(สมบัติ ทีฆทรัพย์, 2547)
การศึกษาของ บาสส์ (Bernard M. Bass) และ สตีดไมเออร์ (Paul SteidMeier) ในปี
1999 พบว่า คุณธรรมของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็ นรากฐานของทฤษฎี และแนวทางการ
พัฒนาองค์กร ซึ่ งการศึ กษานี้ ได้กล่าวถึง การมีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ งนั้น ต้องมี
พื้นฐานมาจากคุณธรรมโดยที่ 4 ปั จจัยของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ ง (การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ , การสร้ างแรงบันดาลใจ, การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล และ การกระตุน้ ทางปั ญญา) ซึ่ ง
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การศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงนี้ เชื่อมโยงกับการศึกษาทีมีมายาวนาน บนพื้นฐานอํานาจ และ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม ซึ่ งมีความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นฐานหลักของจริ ยธรรมตะวันตกยุคใหม่
เช่ น เสรี ภาพ อรรถประโยชน์ การขายยุติธรรม การหลอกลวง ข้ออ้าง การโฆษณา การไว้วางใจ
ความมุ่งมัน่ ในคุณค่าที่สอดคล้องกัน การรวมตัวกันเพื่อแสดงออก อํานาจ การชักชวน บรรษัทภิบาล
ที่จะจัดทํากลยุทธ์และพื้นฐานทางคุณธรรมของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ ง
แอลลี และคณะ (Ali Asgari et al, 2008 ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรม
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ความยุติธรรมในองค์กร, การโยกย้ายปรับเปลี่ยนผูน้ าํ , การสนับสนุนให้
เกิ ดการรั บรู ้ ในองค์กร, ความซื่ อสัตย์ในการบริ หารจัดการ และพฤติ กรรมความเป็ นพลเมืองใน
องค์กร โดยเก็บข้อมูลจาก พนักงาน 162 คนใน 5 บริ ษทั ในเมือง ปุตรา จายา ของประเทศมาเลเซีย
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางตรงในเชิงบวก ระหว่าง พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง กับความ
ยุติธรรมในองค์กร, การโยกย้ายปรับเปลี่ยนผูน้ าํ , การสนับสนุนให้เกิดการรับรู ้ในองค์กร
เฉี ย(Shih-Yi “Clark” Hsu, 2006) ศึกษา ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของทีม ความ
ซื่ อสัตย์, การมอบอํานาจ, ความพึงพอใจ, และคํามัน่ สัญญาขององค์กร: การทดสอบรู ปแบบสมการ
โครงสร้าง ในทีมพัฒนาซอฟแวร์ พบว่า ผลการใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุน้ นั ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของทีม มีความแข็งแรง และสัมพันธ์ทางบวกกับ การมอบอํานาจของทีม และ
ความซื่อสัตย์ของทีม ในทีมพัฒนาซอฟแวร์ ในขณะที่ การมอบอํานาจของทีม กับความซื่อสัตย์ของ
ทีม ไม่สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน ของทีมพัฒนาซอฟแวร์ แต่กลับมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่าง ความพึงพอใจในงานของทีม กับ คํามัน่ สัญญาของทีม นอกจากนั้นยังพบว่าไม่จาํ เป็ นว่าทีม
ขนาดใหญ่ หรื อเล็ก ไม่มีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ความซื่ อสัตย์ของ
ทีม, ความพึงพอใจในงาน และคํามัน่ สัญญาของทีมพัฒนาซอฟแวร์ ในขณะที่ ระดับการศึกษา ไม่
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ความซื่ อสัตย์ของทีม และความพึง
พอใจในงาน ตามที่ได้ยอมรับกัน ซึ่ งสมาชิกของทีมที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ในแต่ละ
ระดับ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างลบ ระหว่า งความพึง พอใจในงาน และความซื่ อ สั ต ย์ข องที ม พัฒ นา
ซอฟแวร์ อย่างไรก็ตาม กลับมีความสัมพันธ์ทางบวกในกลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เศาวนิ ตเศาณานนท์ (2542) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
จะเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผตู ้ าม โดยการกระตุน้ ให้ผตู ้ ามมีความต้องการสู งขึ้น ให้โอกาสผูต้ ามแสดงถึง
ความคิดที่มีคุณธรรม และให้อาํ นาจแก่ผูต้ ามเช่นเดี ยวกับ รัตติกรณ์ จงวิศาล(2544)ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ ย นแปลงนี้ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผลขององค์ก าร ผลการ ปฏิ บตั ิ ง าน ทั้ง ของกลุ่ ม และของ
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เจตคติ ต่ อ การทํา งาน ความพึ ง พอใจในการทํา งาน ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร

58

พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรในองค์การ
สุ ชาติ นํ้าประสานไทย (2542) การศึ กษาวิสัยทัศน์ด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา ในสั ง กัด สํ า นั ก งานประถมศึ ก ษาจัง หวัด กาญจนบุ รี พบว่ า
1)วิสัยทัศน์ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึ ก ษาจัง หวัด กาญจนบุ รี อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง2)ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ มี
สถานภาพด้านส่ วนตัวแตกต่างกัน จะมีวิสยั ทัศน์ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับต่างกันเพียง
บางสถานภาพเท่านั้น ได้แก่ เพศ และอําเภอที่ต้ งั ของโรงเรี ยน ส่ วนตัวแปรอื่นๆไม่ต่างกันซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ชาญ สี ห าราช (2545) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านและ
คุ ณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัดเลย พบว่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ด้านการ
บริ หารงานธุ รการ ด้านการบริ หารงานวิช าการ ด้านการบริ หารงานปกครองนัก เรี ย น ด้า นการ
บริ หารงานบริ การ ด้านการบริ หารงานโรงเรี ยนกับชุมชน และด้านการบริ หารงานอาคารสถานที่
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมใน
การดํารงตนของผูบ้ ริ หาร ด้านคุณธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน และด้านคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก” ทุกด้าน พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและคุณธรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับ “ค่อนข้างสู ง” อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ธนเศรษฐ์ จําปางาม (2540) ศึ กษาการพัฒนาคุ ณธรรม และจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร:
ศึกษากรณี วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น พบว่าสภาพปั ญหาปั จจุบนั และปั ญหา
คุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและบุคลากร1) จากการศึกษา
ปั ญหาคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมพบว่า มี
ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับ “มาก”
ทั้ง 4 ด้าน คือคุณธรรม และจริ ยธรรมต่อวิชาชีพการบริ หาร คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อเพื่อนร่ วมงาน
คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อตนเอง 2) จากการศึกษา
ปั ญหาคุ ณธรรม และจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็ นของบุคลากร โดยภาพรวมพบว่า
มีความคิ ดเห็ นต่อระดับการปฏิ บตั ิ ตนเกี่ ยวกับคุ ณธรรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับ
“ปานกลาง”2 ด้าน คือคุณธรรมและจริ ยธรรมต่อวิชาชีพการบริ หาร และคุณธรรมและจริ ยธรรมต่อ
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เพื่อนร่ วมงาน ส่ วนระดับการปฏิ บตั ิ ตนของผูบ้ ริ หาร ด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อตนเอง อยูใ่ นระดับ “มาก”
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางการบริ ห าร พฤติ ก รรมทางการบริ ห าร คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม ตามความคาดหวังจากการศึกษาโครงสร้างทางการบริ หาร พบว่าขั้นตอนการทํางานมี
ความซํ้าซ้อน ขาดความชัดเจน ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน ที่มาของผูบ้ ริ หารขาดความชอบธรรม จาก
การศึกษาพฤติกรรมทางการบริ หาร พบว่า เป็ นพฤติกรรมที่คาํ นึ งถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ระบบ
พรรคพวกในการบริ ห ารงาน ขาดระบบการสร้ างแรงจูงใจ ขาดหลักเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน จากการศึกษาความคาดหวังของบุคลากร พบว่า ส่ วนมาก มีความต้องการให้ผบู ้ ริ หาร มี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยึดหลักประชาธิ ปไตยในการทํางาน มีความจริ งใจทั้งต่อหน้า และลับหลัง ไม่
เล่นพรรคเล่นพวก เสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีวินยั ต่อตนเอง ซิ่ อสัตย์ต่อ
ครอบครัว
ประกายแก้ว รัตนนาคา (2553) ศึกษามาตรวัดจริ ยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น: การศึกษา
กรณี ข องเทศบาลภาคเหนื อ ของประเทศไทย พบว่ า 1)แบบสอบวัด ความซื่ อ สั ต ย์ และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ในภาคเหนือของประเทศไทย มีค่าความเชื่อมัน่ 0.70 พบว่า
มี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ .012)ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ระดับ จริ ยธรรมเชิ ง ความซื่ อ สั ต ย์ต่ อ หน้ า ที่ ข อง
นักการเมื องท้องถิ่ น ได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ทางการเมื อง คื อการสังกัดกลุ่ ม
การเมือง การเคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองก่อนเป็ นนายกเทศมนตรี การมีตาํ แหน่งในกลุ่มการเมือง
ความพึง พอใจต่ อเงิ น เดื อน ค่ านิ ย มด้า นประสิ ทธิ ภ าพการทํางาน 3)ปั จ จัย ที่ มีผลต่ อ ระดับ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางการเมือง
คื อการสังกัด กลุ่ ม การเมื อง การเคยดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ งก่ อ นเป็ นนายกเทศมนตรี การมี
ตําแหน่งในกลุ่มการเมือง ความพึงพอใจต่อเงินเดือน ค่านิยมด้านประสิ ทธิภาพการทํางาน
ลินดา (Linda S. Kimberling, 2008) ได้ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงจากการสํารวจผูน้ าํ ภาครัฐ พบว่า ระหว่าง การใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม กับ ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกทดสอบ มีความสัมพันธ์เป็ นไปใน
ทางบวก ระหว่าง เพศ การศึกษา และการรักษาวินยั ในองค์กร แต่กลับมีความสัมพันธ์ในทางตรงกัน
ข้ามกับอายุ และพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างเพศ และการศึกษา เป็ นไปตามที่คาดหมาย และ
สนับสนุนกับ การศึกษาเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม การค้นพบของความสัมพันธ์ตรงกันข้ามระหว่างการ
ใช้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรม กับอายุน้ ัน ตรงกันข้ามกับการศึกษาก่ อนหน้านั้น ที่ ว่าการใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรมจะเพิ่มขึ้นตามอายุ
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เอดเวิร์ด (Edward Aronson, 2003) ได้ศึกษา จริ ยธรรม และความซื่ อสัตย์ของผูน้ าํ ใน
องค์กรด้านสุ ขภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ ระหว่าง ความซื่ อสัตย์ทางความคิด กับ
ภาวะผูน้ าํ ทั้ง 3แบบ (Directive, Transactional and Transformational Leadership) ที่เปรี ยบเทียบกัน
ด้วยการสังเกตแบบทางอ้อม เพื่อค้นหาความซื่ อสัตย์ในจริ ยธรรม ที่แข็งแกร่ ง ถึงแม้ว่า ไม่ใช่การ
ทดสอบทางตรงก็ตาม
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม และ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงทําให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งได้กาํ หนด องค์ประกอบของ
พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ โดยปรับปรุ งจากแนวคิดจริ ยธรรมข้าราชการ
ไทย ของสํานักงานข้าราการพลเรื อน และจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กับ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 10 คน เพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ ประกอบด้วย 1)การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน 2) การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม 3) การวางตัว
ให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ 4) การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์
5) การพบปะเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารของราชการ7)การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดและองค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1)การสร้างบารมี 2)การสร้างแรงบันดาลใจ 3)การกระตุน้ ทางปั ญญา 4)การคํานึ งถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผู บ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย จากทฤษฏี ภ าวะผู น้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง ของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ที่ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ด้าน การสร้างบารมี หรื อ การมีอิทธิ พลที่เป็ นอุดมคติ (Idealized Influence or
Charisma Leadership) คือ ผูน้ าํ จะเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมสูง ผูน้ าํ จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อาํ นาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น และเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่ม และงานวิจยั ของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass &Paul SteidMeier, 1999) อธิบายว่า คุณธรรม
ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ งนั้น ต้องมีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรม โดยที่ 4 ปั จจัยของ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงที่แท้จริ ง ประกอบด้วย การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้ างแรง
บันดาลใจ การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ ทางปั ญญามีความสัมพันธ์กบั พื้นฐานหลักของ
จริ ยธรรมตะวันตกยุคใหม่ คือ หลักบรรษัทภิบาลมี 6 องค์ประกอบ ซึ่งใช้ในองค์กรภาคเอกชน และ
ธรรมาภิบาลซึ่ งใช้ในองค์กรภาครัฐ โดยที่ 4 องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล เป็ นองค์ประกอบของ
จริ ยธรรมของข้าราชการที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
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องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล คือ 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(Responsibilily) ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทํางาน
2)ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตน (Accountabilily) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรู ้สึกรับผิดชอบอย่างแท้จริ งมีความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อใครบ้าง ในลักษณะใดแค่ไหน
และอย่างไร 3) ความยุติธรรม (Fairness) ถือเป็ นหลักจริ ยธรรมพื้นฐานในการทํางาน การสร้างความ
ยุติธรรมในการดําเนิ นงานควรเริ่ มตั้งแต่ระดับนโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะต้องมีความเสมอภาค
มีความเท่าเทียมมีหลักการที่ชดั เจน4)ความโปร่ งใส (Transparency) ข้อมูลข่าวสารในการทํางาน
โดยเฉพาะผลการดําเนิ นงานและข้อมูลภายในทางการเงินจะต้องโปร่ งใสเป็ น 4 องค์ประกอบ ใน
7 องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของข้าราชการ คือ ตามแนวคิดของสํานักงานข้าราการ
พลเรื อนซึ่ งประกอบด้วย 1)การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน2)การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม 3) การ
วางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ4)การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์
5) การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารของราชการ7)การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
ดัง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง ภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงที่ ต ้อ งมี พ ฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมจึ ง มี
ความสําคัญที่สามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงนําไปสู่ การได้ขอ้ มูล
เชิ งประจักษ์เกี่ ยวกับองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม และองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําผลงานการวิจยั ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจยั

การวิ จ ัย เรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม กับ ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครั้งนี้ แบ่งการวิจยั
ออกเป็ น 3 ส่ วน คือการหาองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม (Factor Analysis) การหา
องค์ป ระกอบของภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง (Factor
Analysis) และเป็ นการวิจ ัย พรรณนา
เชิงสัมพันธ์ (Correlation descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ในองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐในภาคตะวันออกของประเทศ
จํานวน 720 คน ซึ่งเป็ นผูน้ าํ ระดับกลางของการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคระดับจังหวัดของประเทศ
ซึ่งได้แก่ หัวหน้าฝ่ าย/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าส่ วนราชการที่ปฏิบตั ิราชการในหน่วยงานราชการ
ระดับ จัง หวัด เช่ น หั ว หน้า สํ า นัก งานจัง หวัด , หั ว หน้า กลุ่ ม งานพัฒ นายุ ท ธศาสตร์ สํา นั ก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัด และปศุสตั ว์จงั หวัด เป็ นต้น
เหตุผลของการเลื อกศึ กษาวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นทั้งเหตุผลทางวิชาการ และการพัฒนาองค์
ความรู ้ในด้านจริ ยธรรมของผูน้ าํ ในส่ วนงานภาครัฐ และเหตุผลของพื้นที่การศึกษาวิจยั ในเขตภาค
ตะวันออก 8 จังหวัด คื อ จังหวัด ฉะเชิ งเทรา, ปราจี น บุรี, นครนายก, สระแก้ว , ชลบุ รี, ระยอง,
จันทบุรี และจังหวัดตราด เนื่องจากภาคตะวันออกเป็ นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีการลงทุนมากมาย
ในด้านอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และการส่ งออก ซึ่งธุรกิจหลากหลายประเภทดังกล่าวเป็ นธุรกิจ
ที่ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ จะต้อ งมี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการปฏิ บ ัติ ง าน เพราะอาจส่ ง ผล
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กระทบต่อปั ญหาที่ตามมามากมาย เช่นปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ปั ญหา
โสเภณี และยาเสพติด, ปั ญหาบุกรุ กที่ดินป่ าสงวนเพื่อทําแหล่งท่องเที่ยว และปั ญหาสิ นค้าหนี ภาษี
เป็ นต้น
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มี 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดผูท้ รงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) คือ ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1 ท่าน กรรมการพิทกั ษ์คุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน 1 ท่ าน
รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล 1 ท่าน และผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ในหน่วยงานส่ วนราชการระดับจังหวัด จํานวน 7 ท่าน
กลุ่มที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถาม คือผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐในส่ วนราชการระดับจังหวัด
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย และดํารงตําแหน่ งตั้งแต่ ระดับหัวหน้าฝ่ าย/ หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัดผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(Sample size)ตามวิธีการ
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นตัวแทนของประชากรได้ตามสู ตรของ Taro Yamane
(Yamane, 1973: 727) ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ จําแนกตามระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่
ระดับความเชื่อมัน่ ในการเลือกตัวอย่าง 95% โดยยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5%
สู ตร n = N
1+Ne2
กําหนดให้
n คือจํานวนหรื อขนาดของตัวอย่าง
N คือจํานวนหรื อขนาดของประชากร
E คือ ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
การสร้ างและวิธีพฒ
ั นาเครื่องมือ
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ
โดยแบบสอบถามนี้ สร้างขึ้นเพื่อศึกษา พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
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ภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่ งเนื้ อหาของแบบสอบถามจะประกอบด้วยส่ วนของ
การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย และส่ วนของเนื้อหาที่แบ่งเป็ น 3ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เก็บข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ ลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย 1) อายุ 2) เพศ
3) จํานวนบุตร และ 4) สถานภาพ คุณสมบัติดา้ นการทํางาน ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาที่ทาํ งาน
2) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3) ตําแหน่ งในองค์กร และ 4) การฝึ กอบรม
ลักษณะทางเศรษฐกิ จและสังคม ประกอบด้วย 1) การศึกษา 2) เงิ นเดื อน และ 3) หนี้ สินการเข้า
อบรมด้านจริ ยธรรมประกอบด้วย 1)การเข้าอบรมด้านจริ ยธรรม 2) การศึกษาดูงานจริ ยธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 3) การศึกษาจริ ยธรรมเพิ่มเติม และ 4) การฝึ กปฏิบตั ิจริ ยธรรม
ส่ วนที่ 2 กําหนดให้ผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความสําคัญของพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรมซึ่งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นเอง โดยมีข้นั ตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดนิ ยามและมิติของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเป็ นข้าราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในการปฏิบตั ิราชการ ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
2549) และอื่นๆ เพื่อพัฒนากรอบคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ข) จากนั้นดําเนิ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 10 คน (ช่วงระยะเวลาการสัมภาษณ์ 6 เดือน
(ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554) ซึ่งประกอบด้วย (ภาคผนวก ก)
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1 คน
กรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน 1 คน
รองผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล 1 คน
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด 1 คน
หัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด 1 คน
หัวหน้ากลุ่มงานในส่ วนราชการระดับจังหวัด 5 คน
โดยผูว้ ิจยั เริ่ มด้วยการชี้ แจงวัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล สร้ าง
สัมพันธภาพ และสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล โดยใช้แนวคําถามที่สร้างขึ้น และอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมตาม
ความสอดคล้อง กับการพูดคุ ยของผูใ้ ห้ขอ้ มูลขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์ แต่ละครั้ ง
ประมาณ 25 - 40 นาที ผูว้ ิจยั ขออนุญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูล จดบันทึกภาคสนาม (Field note) และบันทึกเทป
ผูว้ ิ จ ัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ มาทํา การวิ เ คราะห์ โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นหลัก ดังนี้
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ปัจจัย พฤติกรรมทางจริยธรรม
จากการประเมิน ความถี่ของการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การนําหลักธรรมมาใช้ พบว่า นอกจาก
การนําหลักธรรม เรื่ องความซื่ อสัตย์ มาใช้แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ยังให้ความสําคัญเกี่ ยวกับ ความอดทน
ความเป็ นธรรม ความเอื้อเฟื้ อ ความสุ ภาพ และการเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) การนําหลักธรรม มาใช้ในการทํางาน
“การมีความ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นหนึ่ งในค่านิ ยมหลัก ของมาตรฐานจริ ยธรรม สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกกําหนดโดยผูต้ รวจการแผ่นดิน”
“ความอดทนเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการให้บริ การแก่ประชาชนและ ข้าราชการด้วยกันเอง
เนื่ องจากประชาชนไม่มีความรู ้ ในกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิของทางการ ในบางกรณี ทาํ ให้
ประชาชนสับสน ไม่เข้าใจทําผิดโดยไม่ต้ งั ใจ”
“สิ่ งที่ประชาชนต้องการจากข้าราชการ คือความเป็ นธรรม ความยุติธรรม เมื่อเกิดกรณี
พิพาทระหว่างประชาชนกับหน่ วยราชการ หรื อประชาชนด้วยกันเองซึ่ งหน่ วยงานราชการจะต้อง
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานแห่งความเป็ นธรรม ไม่ลาํ เอียงเข้าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด”
“ท่านเป็ นข้าราชการ ท่านต้องมีความเอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่แก่ประชาชนและผูต้ กทุกข์ได้ยาก
ทั้งหลาย เพราะประชาชนหวังพึ่งพาท่านแก้ไขปัญหาให้กบั เขา”
“ความสุ ภ าพ อ่ อ นน้ อ ม มี ค วามเป็ นกัน เองของข้า ราชการ ทํา ให้ ป ระชาชนรู ้ สึ ก
ประทับใจ เมื่อมาติดต่อกับทางราชการ”
“ข้าราชการตัวอย่าง ควรเป็ นข้าราชการที่ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตรงต่อเวลา มีความ
ยุติธรรมในการปฏิบตั ิงาน จึงจะเป็ นแบบอย่างแก่ขา้ ราชการผูอ้ ื่นได้”
2) การมีจิตสํานึกที่ดีงามในการทํางาน
“ท่านควรให้บริ การแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ”
“การเคารพความคิดเห็นของประชาชน เป็ นสิ่ งที่ดี เนื่ องจากความคิดเห็น เป็ นรู ปแบบ
ความคิดใหม่ๆ ที่ควรนํามาพิจารณา ปรับปรุ งแนวทางการทํางานของข้าราชการ”
“เราได้ดาํ เนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การเป็ นประจําเพื่อนําผล
การสํารวจมาใช้ปรับปรุ ง และพัฒนาหน่วยงาน”
“การคํานึงถึงการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เป็ นการกระทําที่ควรปฏิบตั ิในการทํางาน ซึ่ งจะ
เป็ นประโยชน์กบั ประชาชนและผูร้ ่ วมงาน”
3) การวางตัวให้เหมาะสม
“คนเป็ นข้าราชการ ไม่ควรใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่าย ควรยึดหลักทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา
เป็ นที่ต้ งั และควรน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานและการดํารงชีวิต”
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“ข้าราชการ ควรวางตัวเป็ นกลางในทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ นักการเมือง และลําเอียงเข้า
กับฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด โดยหวังผลประโยชน์จากทางการเมือง”
“หัวหน้าพี่ จะเป็ นคนประหยัด มัธยัสถ์ เป็ นคนพูดจามีหลักการ และแนวคิดที่ดี สามารถ
ทําให้ลูกน้อง ประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีได้”
“เรื่ องงานก็สําคัญ เรื่ องครอบครั วก็มีความสําคัญเช่ นเดี ยวกัน เราใส่ ใจงานมากกว่า
ครอบครัวไม่ได้ หรื อสนใจแต่ครอบครัวเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน”
4) การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์
“ข้า ราชการที่ เ ป็ นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ควรยึด มั่น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและหลัก จรรยา
วิ ช าชี พ ขององค์ก ร มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพ โปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ สามารถให้ความเป็ นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ให้การพิจารณาความดี ความชอบ
โดยไม่ให้บุคคลภายนอกไม่วา่ จะเป็ นครอบครัวหรื อนักการเมืองเข้ามายุง่ เกี่ยวเกี่ยว ไม่สนใจสิ่ งของ
ต่างตอบแทน ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินหรื อข้อผูกพันในตําแหน่งหน้าทีการงานที่สูงขึ้นก็ตาม”
5) การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ
“จัง หวัด ...... โดยผูว้ ่า ราชการจัง หวัด และองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ออกหน่ ว ย
ให้บริ การแก่ประชาชนทุกอําเภอ ซึ่ งหัวหน้าส่ วนราชการทุกแห่ ง ก็ตอ้ งออกด้วย เพราะเป็ นนโยบาย
ของผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด สอดรั บ การทํา งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ที่ ต ้อ งการเข้า ถึ ง
ประชาชนในการให้บริ การ”
“เรามีช่องทางให้ประชาชนร้องเรี ยนปั ญหาและการปฏิบตั ิของข้าราชการต่อประชาชน
ผูร้ ับบริ การได้หลากหลายช่องทาง เช่น ตูร้ ับข้อความ กระทูร้ ้องเรี ยนใน เว็ปไซต์ของจังหวัด”
“แน่นอนว่า การช่วยเหลือต้องทันเหตุการณ์ ช่วยเหลือทุกคนที่ประสบภัยอย่างเท่าเทียม
กัน โดยความร่ วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน”
6.การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการ
“การเปิ ดเผยความลับทางราชการ เป็ นความผิดที่ขา้ ราชการไม่สามารถกระทําได้ ยิง่ การ
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรื อร่ วมมือกับผูอ้ ื่นปลอมแปลงเอกสารนั้น มีโทษทางอาญาด้วย”
7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
“ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านเป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ข ้า ราชการควรมี จิ ต สํา นึ ก ต่ อ
หน่วยงาน”
“การลาออก ถือเป็ นความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง”
“ถ้าลูกน้องทําผิด หัวหน้าก็ตอ้ งผิดด้วย เพราะเป็ นคนสั่ง การโยนความผิดให้ลูกน้องถือ
เป็ นการกระทําที่แย่มากๆ”
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“เมื่อมีการทําผิดเกิ ดขึ้น และตั้งคณะกรรมการสอบ และมีการอุทธรณ์จนถึงที่สุดแล้ว
พบว่ า กระทํา ผิ ด จริ ง ก็ ต ้อ งเป็ นไปตามนั้ น ไม่ ว่ า ใครก็ ต าม แม้แ ต่ ต ัว ผมเองก็ ต ้อ งว่ า ไปตาม
บทลงโทษ”
ผูว้ ิจยั สร้ างข้อคําถามในแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติ กรรมทาง
จริ ยธรรม โดยสรุ ปดังนี้
1. การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ
คําถามที่ 1 – 6
2. การมีจิตสํานึกที่ดีงามประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 5ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 7 – 11
3. การวางตัวให้เหมาะสมประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 4ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 12 – 15
4. การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์ประกอบด้วยข้อคําถาม
ทั้งหมด 5ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 16 – 20
5.การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอประกอบด้วยข้อคําถาม
ทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 21 – 25
6. การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด
5ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 26 – 30
7.การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด
5ข้อ ได้แก่ ข้อคําถามที่ 31 – 35
ส่ วนที่ 3 เก็บข้อมูล ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1. การสร้างบารมี 2. การ
สร้างแรงบันดาลใจ 3. การกระตุน้ ทางปั ญญา 4. การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยดัดแปลงมา
จาก แบบสอบถามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ ยุพา ทองช่วง(2554) เนื่ องจากเป็ นแบบสอบถาม
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จากงานวิจยั ในระดับปริ ญญาเอก และได้ผา่ นการตรวจประเมินความตรง
เชิงเนื้อหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ได้ผลดังนี้
แบบประเมิน การสร้างบารมี มีค่า IOCทุกข้อ เท่ากับ 1.00และมีค่า CVI เท่ากับ 1.00
แบบประเมิน การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ
0.89
แบบประเมิน การสร้างกระตุน้ ทางปั ญญา มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.0 และมีค่า CVI
เท่ากับ 0.91
แบบประเมิน การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 - 1.0 และมีค่า
CVI เท่ากับ 0.93
แบบประเมิน พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย มีค่า CVI ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93
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ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ เครื่ องมือไปปรึ กษากับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษาไทย และอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งให้ เ หมาะสม และนํา ไปทดสอบความเที่ ย งของเครื่ องมื อ หรื อ
แบบสอบถามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ที่พฒ
ั นามาแล้ว โดยวัดความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
เครื่ องมือ ทําโดยการใช้แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ าย หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้า
ส่ วนราชการระดับจังหวัด ที่มิได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 30 รายในพื้นที่จงั หวัดนครปฐม
โดยถอดแบบสอบถาม หาความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ( α coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรม
ทางจริ ยธรรมโดยรวมมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89 ด้านการสร้างบารมี มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.94 ด้านการกระตุ น้ ทางปั ญญา มี ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
ทั้งนี้ค่าความเที่ยงที่ได้รับสูงกว่า 0.8 ถือว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ได้
(สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2544) จึงจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับที่จะนําไปใช้จริ งต่อไป
การกําหนดตัวเลือกของแบบสอบถาม
ลัก ษณะตัว เลื อ กของแบบสอบถาม พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม และภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะคําตอบเป็ นอัตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ก่ อนนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูบ้ ริ หารในองค์กรภาครั ฐ
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้แก่ การ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และการตรวจสอบความเที่ยง ประกอบด้วย
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น มอบให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ในภาคผนวก) ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ และนักวิชาการด้านภาษา ทําการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับนิ ยามตัวแปรทั้งในด้านเนื้ อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษาที่มีความ
ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และมี ค วามเข้า ใจตรงกัน โดยให้ค ะแนนผลการตรวจสอบแล้ว นํา ไปหาค่ า
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) และ CVI (Content Validity Index)
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
+1 หมายความว่า ข้อความนั้น สอดคล้องกับนิยามตัวแปร
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจข้อคําถามนั้นสอดคล้องหรื อไม่กบั นิยามตัวแปร
-1 หมายความว่า ข้อคําถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามตัวแปร
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การวัดความตรงเชิงเนื้อหา IOC (Index of Item-Objective Congruence) จากผลการ
ตรวจสอบรายข้อ ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยใช้สูตรดังนี้
IOC =ΣR
N
IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์เนื้ อหาของ
ตัวแปร
ΣR = ผลรวมคะแนนของความเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ทั้ง 5 ท่าน
N = จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ / ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ทั้ง 5 ท่าน
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีบางข้อคําถามที่มีค่า IOC
ไม่ถึงเกณฑ์ ที่กาํ หนด แต่สูงกว่า 0.5 ผูว้ ิจยั ดําเนินการปรับข้อความ และสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้
คะแนนใหม่อีกครั้ง จนได้คะแนนอยูใ่ นช่วงที่กาํ หนด ส่ วนข้อคําถามที่ได้ค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 ได้ทาํ
การตัดข้อความดังกล่าวออกจํานวน 3 ข้อ จึงทําให้ขอ้ คําถาม ในแบบประเมิน มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.8 – 1.0 จํานวน 34 ข้อ
การวัดดัชนี ความตรงเชิงเนื้อหา CVI (Content Validity Index) (Waltz et al., 1991)
ได้ผลการวิเคราะห์ค่า IOC และ CVI ดังนี้
แบบประเมิน การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 -1.0 และมีค่า
CVI เท่ากับ 0.90
แบบประเมิน การมีจิตสํานึกที่ดีงามมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ
0.88
แบบประเมิน การวางตัวให้เหมาะสมมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ
0.80
แบบประเมิน การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไปแสวงหาผลประโยชน์มีค่า IOC เท่ากับ
1.0 ทุกข้อ และมีค่า CVI เท่ากับ 1
แบบประเมิ น การพบปะและช่ วยเหลื อประชาชนอย่างสมํ่าเสมอมี ค่า IOC ระหว่าง
0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ 0.96
แบบประเมิน การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ มีค่า IOC ระหว่าง
0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ 0.96
แบบประเมิน การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด มีค่า IOC ระหว่าง
0.6 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากับ 0.88
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แบบประเมิน พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย มีค่า CVI ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
การทดสอบความเทีย่ งหรือความเชื่อมั่น
หลังจากได้เครื่ องมือซึ่งผ่านการประเมินความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ และมีค่า IOC ตาม
เกณฑ์ที่รับได้แล้ว ได้นาํ เครื่ องมือไปทําการทดลองเก็บข้อมูล เพื่อทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ
หรื อแบบสอบถามที่พฒั นามาแล้ว โดยวัดความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือ ทําโดยการใช้
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มงาน หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด ที่มิได้เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 30 รายในพื้นที่จงั หวัดนครปฐม โดยถอดแบบสอบถาม หาความเชื่อมัน่
โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (α coefficient) ของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริ ยธรรมโดยรวมมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.92
ด้านการนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริ การ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92 ด้านการมีจิตสํานึ กที่ดีงาม
ในการให้บริ การมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 ด้านการวางตัวให้เหมาะสม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.85 ด้านการไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 ด้าน
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 ด้านการไม่ใช้และ
ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.99 ด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ในการบริ หารงานผิดพลาดมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
ทั้งนี้ค่าความเที่ยงที่ได้รับสู งกว่า 0.8 ถือว่าข้อคําถามมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ได้
(สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2544) จึงจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับที่จะนําไปใช้จริ งต่อไป
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้มีการพิทกั ษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
รับรองว่า โครงการวิจยั นี้ได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24มีนาคม 2554
2. การชี้แจงเรื่ องการพิทกั ษ์สิทธิ์ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในหน้าแรกของแบบสอบถาม
การวิจยั โดยบอกวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม ให้ความกระจ่างเกี่ ยวกับแบบสอบถาม
อธิ บายประโยชน์เกี่ ยวกับการเข้าร่ วมการวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และดําเนิ นการเก็บ
ข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่ ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างสามารถหยุด หรื อ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุกเวลา ซึ่งการปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
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3. ผูว้ ิจยั รักษาความลับของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยแนบซองเปล่า
ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้ใ ส่ แ บบสอบถามกลับ คื น ให้ผูว้ ิ จ ัย ซึ่ ง จะไม่ มี ก ารผ่า นแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานใดๆ
4. เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามไว้เป็ นความลับ และอยูใ่ นที่
ปลอดภัย
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ในลักษณะที่ไม่
สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หน่วยงาน หรื อองค์การใด องค์การหนึ่ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการวิ จ ัย จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการตอบ
แบบสอบถามมีข้ นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพฤติกรรทางจริ ยธรรมของข้าราชการ มี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั นัดหมายวันและเวลา กับผูท้ รงคุณวุฒิ ที่จะสัมภาษณ์ เชิ งลึก ทีละราย
จํานวน 10 ราย
1.2 เมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความ
ยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล สร้างสัมพันธภาพ และสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล โดยใช้แนวทางคําถามที่สร้างขึ้น
และอาจตั้ง คํา ถามเพิ่ ม เติ ม ตามความสอดคล้อ งกับ การพูด คุ ย ของผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ขณะที่ สั ม ภาษณ์
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 25 – 40 นาที ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตผูใ้ ห้ขอ้ มูลจดบันทึก
ภาคสนาม (Field note) และบันทึกเทป
1.3 ผู ้วิ จ ัย นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าทํา การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) และจัดหมวดหมู่ของประเด็นย่อยในแต่ละปั จจัย เพื่อเป็ นข้อคําถามในแบบสอบถาม
2. การตอบแบบสอบถาม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ได้รับการอนุ มติให้เก็บข้อมูลจากการประเมินการสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บข้อมูลโดย อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วนั ที่7 กรกฎาคม 2554
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู ้บ ริ หารองค์ก รภาครั ฐ ด้ว ยแบบสอบถาม ผู ้วิ จ ัย ได้
ดําเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย ส่ งถึงผูว้ ่าราชการ
จังหวัดชลบุรี, ฉะเชิ งเทรา, ระยอง , จันทบุรี, ตราด, สระแก้ว, ปราจีนบุรี และ นครนายก เพื่อขอ
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ความอนุเคราะห์ ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเข้าพื้นที่เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมใน
การเก็บข้อมูลจากสํานักงานสถิติจงั หวัด เพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2.2
เมื่ อ ได้รับ การอนุ ญ าตจากผูว้ ่า ราชการจัง หวัด แล้ว จึ ง ได้ดาํ เนิ น การแจก
แบบสอบถาม โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับการพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และนัดวันเก็บ
คืนแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
ลําดับ

จังหวัด

วันทีแ่ จก
แบบสอบถาม

วันทีเ่ ก็บคืน

1
2
3
4
5
6
7
8

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
นครนายก
ฉะเชิงเทรา

15 ส.ค. 54
16ส.ค. 54
17ส.ค. 54
18ส.ค. 54
19ส.ค. 54
23 ส.ค. 54
24 ส.ค. 54
25 ส.ค. 54
รวม

17 ต.ค. 54
18ต.ค. 54
19ต.ค. 54
20ต.ค. 54
21ต.ค. 54
26ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
28ต.ค. 54

จํานวน
จํานวนที่
ทีไ่ ด้ รับคืน ตรวจสอบ
แล้วข้ อมูล
ครบถ้ วน
31
30
30
30
33
30
33
32
249

31
30
30
30
33
30
33
32
249

ร้ อยละ
แบบสอบถาม
ทีไ่ ด้ ข้อมูล
ครบถ้ วน
100
100
100
100
100
100
100
100
100

นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติดงั นี้
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1. วิเคราะห์ลกั ษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร คุณสมบัติดา้ นการทํางาน การ
เข้าอบรมด้านจริ ยธรรมพฤติกรรมทางจริ ยธรรม และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (1977)
2. วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม และ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ นําเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และทําการปรับโมเดล
จากค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
มากที่ สุ ด โดยการตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ภ าวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง สามารถทําได้โดยดัชนี วดั ความสอดคล้อง (Diamantopoulos, A. &Siguaw, A.D.,
2000) ดังนี้
1) ค่าChi- square( χ 2 )เป็ นค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ว่า ฟั งก์ชนั่ ความ
กลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์ ถ้า Chi- squareมีค่าสู งมาก แสดงว่าฟังก์ชนั่ ความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งหมายความว่า แบบจําลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่นาํ มา
วิเคราะห์ ถ้าค่า Chi- square ตํ่ามาก ยิง่ มีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่าแบบจําลองมีความกลมกลืน
กับข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์ หรื อค่า p- value มีค่ามากกว่า 0.05 เมื่อกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
หรื อมีค่ามากกว่า 0.01 เมื่อกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 แบบจําลองที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการตอบสนองต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ควรมีค่า Chi- squareตํ่า (Golob, 2003)
2) ค่า Chi- square หารด้วยองศาความเป็ นอิสระ( χ 2 / df or CMIN/ DF) ในการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล มีขอ้ จํากัดในกรณี ที่จาํ นวนตัวอย่างมาก จะทําให้ค่า χ 2 สู งมาก
จนอาจทําให้สรุ ปผลไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยพิจารณาค่า χ 2 / df ซึ่งควรมีค่า 2.00 หรื อบาง
ตํารากําหนดค่า χ 2 / dfควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 (Kline, 1998)
3) ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (Goodnest of Fit: GFI) แสดงถึงปริ มาณความ
แปรปรวน และความแปรปรวนร่ วมที่อธิบายด้วยโมเดล (Kline, 1998)
4) ดัชนี วดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้(Adjusted Goodness of Fit: AGFI)แสดงถึง
ปริ มาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่อธิ บายด้วยโมเดล โดยปรั บแก้ดว้ ยองศาความ
เป็ นอิสระ โดยทัว่ ไปค่า GFI และ AGFI ที่ยอมรับได้ ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป (Kline, 1998)

74

5) ดัชนีรากที่สอง ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (Root
Mean Square error of Approximate: RMSEA) เป็ นดัชนีที่พฒั นามาจากค่าฟังก์ชนั่ ความแตกต่าง
ประชากร (Population discrepancy function, PDF) เนื่ องจากเมื่อเพิ่มจํานวนพารามิเตอร์ อิสระ
ค่าสถิติดงั กล่าวจะมีค่าลดลงเพราะค่าสถิติน้ ีมีค่าขึ้นอยูก่ บั องศาอิสระ (Hu and Bentler, 1999)
ค่า RMSEA
มีค่าน้อยกว่า 0.05แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกันดีมาก
ค่า RMSEA
ระหว่าง 0.05 – 0.08 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกันดี
ค่า RMSEA
ระหว่าง0.08 – 1.00แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกันดีมาก
ค่า RMSEA
มีค่ามากกว่า 1.00 แสดงว่าโมเดลยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
เพื่อให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความชัดเจน และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถเทียบเคียงค่าความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่
อยูใ่ นโครงสร้างรู ปแบบ ที่ได้จากการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป กับค่าความหมายที่อยูใ่ นการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงกําหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ในการนําเสนอ
ดังนี้
X
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (mean)
SD
หมายถึง
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
N
หมายถึง
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์
χ2
หมายถึง
ค่าสถิติตามการแจกแจงไค-สแควร์ (Chi-Square)
SE
หมายถึง
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)
GFI
หมายถึง
ดัชนีระดับความกลมกลืน(Goodness of fit index)
AGFI
หมายถึง
ดั ช นี ว ัด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ว (Adjust
goodness of fit index)
CFI
หมายถึง
ดัชนี เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืน(Goodness of fit
index)
RMR
หมายถึง
ดัช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย กํา ลัง สองของส่ ว นเหลื อ (Root
mean square residual)
RMSEA
หมายถึง
ดัชนี รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
การประมาณค่า (Root mean square error of approximation)
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผนการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ด
ระยะที่ 2 วิธีจดั การและดําเนินการวิจยั
ระยะที่ 3 การเรี ยบเรี ยงรายงานการวิจยั
ระยะที่ 4 วิธีจดั การและดําเนินการวิจยั
ระยะที่ 5 การเรี ยบเรี ยงรายงานการวิจยั
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยสรุ ปได้
ตามแผนภาพที่ 2
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความสัมพันธ์พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครั ฐ กับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง โดยศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว
ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
- สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
- แก้ไขแบบสัมภาษณ์และนําไปสัมภาษณ์กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ 10 ท่าน
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั สร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยการใช้แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุม ปรับปรุ งโดย
ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
- นําแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านตรวจสอบ Content Validityและ
Construct Validityผูว้ จิ ยั นํามาทําการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือ
- เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐจํานวน 30 ราย
- วิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของข้อมูลโดยใช้สัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาร์ค

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

เก็บข้อมูลคุณลักษณะความสัมพันธ์พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ กับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 249ราย
ตรวจสอบและ แยกข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้เป็ นประเภท (Categories)ใช้สถิติเชิงพรรณนา
คุณลักษณะของตัวแปร วิเคราะห์ปัจจัย หาองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม และ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
สร้างรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

แผนภาพ 2 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั

บทที่ 4

ผลการวิจยั

การวิ จ ัย เรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง พฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม กับ ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ประกอบที่ชดั เจนของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ โดยแนวทาง
จริ ยธรรมของข้าราชการไทย และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของ พฤติกรรม
ทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้ คือผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ ระดับหัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด, หัวหน้ากลุ่มงาน และ
หัว หน้า ฝ่ าย ในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล
แบบสอบถามพบว่า ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ได้จาํ นวน 249 ชุด
โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและลําดับขั้นการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านคุณสมบัติการทํางาน การอบรมจริ ยธรรม และการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก พฤติ กรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม และภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กร ภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ลักษะทางเศรษฐกิจ สั งคม และประชากรของผู้บริ หารองค์ กรภาครั ฐพืน้ ที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ของผูต้ อบแบบสอบถามหัว หน้า ส่ ว นราชการระดับ จัง หวัด ,
หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ าย ในภาคตะวันออกจํานวน 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทราจํานวน 249 คน จําแนกตาม อายุ เพศ จํานวน
บุ ต ร สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา ระดับ เงิ น เดื อ น และหนี้ สิ น โดยการแจกแจงความถี่
Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ลักษะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
ข้อมูล

จํานวน

ร้อยละ

น้อยกว่า 40-40 ปี
41- 45ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 - 60 ปี
รวม

18
50
61
78
42
249

7.20
20.10
24.50
31.30
16.90
100

ชาย
หญิง
รวม

124
125
249

49.80
50.26
100

ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
มากกว่า 3 คน
รวม

82
58
96
12
1
249

32.90
23.30
38.60
4.80
0.40
100

อายุ

เพศ

จํานวนบุตร
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ตารางที่ 2 ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และประชากรของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ เขตพื้ น ที่
ตะวันออกของประเทศไทย (ต่อ)
ข้อมูล

จํานวน

ร้อยละ

มากกว่า 3 คน
รวม

1
249

0.40
100

โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม

52
171
18
8
249

20.90
68.70
7.20
3.20
100

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

4
135
109
1
249

1.60
54.20
43.80
0.40
100

น้อยกว่า 30,000 - 30,000 บาท
30,000 - 35,000 บาท
35,001 - 40,000 บาท
40,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

66
45
65
33
40
249

26.50
18.10
26.10
13.30
16.10
100

ไม่มีหนี้สิน
มากกว่า 1,000,000 - 1,000,000 บาท
น้อยกว่า 1,000,000 บาท
รวม

113
84
52
249

45.40
33.70
20.90
100

จํานวนบุตร

สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

เงินเดือน

หนี้สิน

80

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุในช่วง 51 - 55 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.30รองลงมามีอายุในช่วง 46 - 50 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50อายุในช่วง 41 - 45 ปี
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.10 อายุในช่วง 56 - 60 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ16.90 และ
น้อยที่สุด อายุในช่วงน้อยกว่า 40 - 40 ปี จํานวน18คน คิดเป็ นร้อยละ7.20
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง จํานวน 125 คน คิดเป็ น ร้อยละ 50.20และเพศชาย จํานวน
124คน คิดเป็ นร้อยละ 49.80
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีบุตร 2 คน มีจาํ นวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.60รองลงมาไม่มี
บุตร มีจาํ นวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.90 มีบุตร 1 คน มีจาํ นวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.10
จํานวนบุตร 3 คน มีจาํ นวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80 และน้อยที่สุด มีบุตรมากกว่า 3 คน มีจาํ นวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.40
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํ นวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.70
รองลงมามีสถานภาพโสด มีจาํ นวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.90 มีสถานภาพ หย่าร้าง มีจาํ นวน
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.20 น้อยที่สุด มีสถานภาพเป็ นหม้าย มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.20
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.20รองลงมามีการศึกษา ระดับปริ ญญาโท มีจาํ นวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.80มีการศึกษา
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 4 คนคิดเป็ นร้อยละ 1.60และน้อยที่สุด มีการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
มีจาํ นวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.40
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 - 30,000 บาท มีจาํ นวน 66 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.50รองลงมา ระดับเงินเดือน 35,001 - 40,000 บาท มีจาํ นวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.10ระดับเงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท มีจาํ นวน 45 คนคิดเป็ นร้อยละ 18.10ระดับเงินเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีจาํ นวน 40 คนคิดเป็ นร้อยละ 16.10 และน้อยที่สุด ระดับเงินเดือน 40,001 45,000 บาท มีจาํ นวน 33คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีหนี้ สินมากกว่า 1,000,000 บาท มีจาํ นวน84 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.70มีหนี้ สินน้อยกว่า 1,000,000 บาท มีจาํ นวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.90และน้อยที่สุด ไม่มี
หนี้สิน จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.40
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พื้นที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ข้ อมูล
อายุ
เงินเดือน
จํานวนบุตร
หนี้สิน

Mean
3.31
2.74
2.16
1.77

S.D.
1.18
1.39
.96
.82

ระดับความสํ าคัญ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ลําดับ
1
2
3
4

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด จํานวน 1 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยคือ อายุ (Mean = 3.31, S.D. = 1.18), เงินเดือน (Mean = 2.74, S.D. = 1.392),
จํานวนบุตร (Mean = 2.16, S.D. = .96),หนี้สิน (Mean = 1.77, S.D. = .82)
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านคุณสมบัติการทํางานการอบรมจริ ยธรรม และสรุ ปผลการ
สั มภาษณ์ เชิ งลึก พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผู้ บริ หารองค์ กรภาครั ฐพื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ของผูต้ อบแบบสอบถามหัว หน้า ส่ ว นราชการระดับ จัง หวัด ,
หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ าย ในภาคตะวันออก จํานวน 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิ งเทรา จํานวน 249 คน จําแนกตาม ระยะเวลาที่
ทํางาน การศึ ก ษาดู งาน ตํา แหน่ ง ในองค์ก ร การฝึ กอบรม การอบรมจริ ยธรรม การศึ ก ษาดู ง าน
จริ ยธรรม การศึกษาจริ ยธรรมเพิ่มเติม และการฝึ กอบรมจริ ยธรรมเพิ่มเติม โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 ลักษณะทางคุณสมบัติการทํางาน และการอบรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
ข้อมูล

จํานวน

ร้อยละ

น้อยกว่า 20 ปี - 20 ปี
21- 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
มากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
รวม

64
47
63
65
10
249

25.70
18.90
25.30
26.10
4.00
100

เคย
ไม่เคย
รวม

207
42
249

83.10
16.90
100

หัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับจังหวัด
หัวหน้าฝ่ าย ระดับจังหวัด
รวม

42
87
119
249

16.90
34.90
47.80
100

ไม่เคย
เคย 1 หลักสูตร
เคย 2 หลักสู ตร
เคย มากกว่า 2 หลักสูตร
รวม

131
64
50
4
249

52.60
25.70
20.10
1.60
100

ระยะเวลาทํางาน

การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ตําแหน่งในองค์กร

การฝึ กอบรม
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ตารางที่ 4 ลักษณะทางคุณสมบัติการทํางาน และการอบรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
(ต่อ)
ข้อมูล

จํานวน

ร้อยละ

เคย
ไม่เคย
รวม

106
143
249

42.60
57.40
100

เคย
ไม่เคย
รวม

153
96
249

61.40
38.60
100

เคย
ไม่เคย
รวม

116
133
249

42.60
57.40
100

เคย
ไม่เคย
รวม

153
96
249

61.40
38.60
100

การเข้าอบรมจริ ยธรรม

การดูงานจริ ยธรรม

การศึกษาจริ ยธรรมเพิ่มเติม

การฝึ กปฏิบตั ิจริ ยธรรม

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาทํางาน 31 - 35 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็ น
ร้อยละ26.10รองลงมามีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 20 ปี - 20 ปี จํานวน 64คน คิดเป็ นร้อยละ 25.70
ระยะเวลาทํางาน 26 - 30 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.30 ระยะเวลาทํางาน 21 - 25 ปี จํานวน
47 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.90 และน้อยที่สุด ระยะเวลาทํางานมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปจํานวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ4.00
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 207 คน
คิดเป็ นร้อยละ 83.10ไม่เคยมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวน 42 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.86
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กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ มีตาํ แหน่ งหัว หน้าฝ่ าย ระดับจัง หวัด จํา นวน 119 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 47.80 รองลงมามีตาํ แหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับจังหวัดจํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.90
และน้อยที่สุด มีตาํ แหน่งหัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ16.90
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรม จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60
รองลงมา เคยได้รับการฝึ กอบรม 1 หลักสู ตร จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.70 เคยได้รับการ
ฝึ กอบรม 2 หลักสู ตร จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.10และน้อยที่สุด เคยได้รับการฝึ กอบรม
มากกว่า 2 หลักสูตรจํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.60
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไม่เคยเข้าอบรมจริ ยธรรม จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60
เคยเข้าอบรมจริ ยธรรมจํานวน106คน คิดเป็ นร้อยละ42.60
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เคยดูงานจริ ยธรรมจํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.40 เคยการ
เข้าอบรมจริ ยธรรมจํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.60
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารองค์ กร ภาครัฐ พืน้ ที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย
จากสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐของพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน
การมี จิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง ามการวางตัว ให้ เ หมาะสมกับ การไม่ ใ ช้ส ถานะหรื อ ตํา แหน่ ง ไปแสวงหา
ผลประโยชน์การพบปะเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และไม่บิดเบือน
ข้อมูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาดการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor
Analysis) มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่สาํ คัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และพิจารณาจากค่า KMO and
Bartlett’s Test โดยค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test 0f Sphericityใช้
ทดสอบตัวแปรต่าง ๆว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรม ด้วยวิธี แวริ แมกซ์ (Varimax) โดยหมุนปัจจัย 1 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่6
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ตารางที่ 5 ค่ า สถิ ติ สําหรั บ การตรวจสอบข้อ ตกลงเบื้ อ งต้น ของการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของ
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adecquacy
Bartlett’s Test 0f Sphericity
Approx.Chi-Square
df
Sig

ค่ าสถิติ
.91
100016.69
74
.00

จากตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ค่า KMO เท่ากับ
.911
แสดงถึ งความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ ที่ สามารถใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก เนื่ องจาก KMO มีค่าสู ง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test 0f
Sphericity พบว่ามีค่าสถิติ Chi-Square เท่ากับ 100016.686 และค่า P < .001 แสดงว่ามีเมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่ างๆ มี ความสัมพันธ์กันทําให้ขอ้ มูลที่ ได้รับมาสามารถนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรภาครัฐ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จํานวน 35ตัวแปร โดยข้อตกลงเบื้องต้น คือ
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1.00 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่ามากกว่า
0.30 และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
ภาวะน่ าจะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี Varimax
(Varimaxwith Kaiser Normalization) พบองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
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ตารางที่ 6 ค่าสถิติ Eigen Value ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
องค์ ประกอบ

Eigen
Value

ค่ าร้ อยละ
ของความ
แปรปรวน

องค์ ประกอบที่ 1
การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม
องค์ ประกอบที่ 2
การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหา
ผลประโยชน์
องค์ ประกอบที่ 3
การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด
องค์ ประกอบที่ 4
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ
องค์ ประกอบที่ 5
การวางตัวให้เหมาะสม

12.39

35.41

ค่ าร้ อยละ
ของความ
แปรปรวน
สะสม
35.41

6.64

18.96

54.38

2.73

7.80

62.18

1.87

5.35

67.53

1.32

3.77

71.30

จากตารางที่ 6 พบว่าค่าไอเกน (Eigen value) ที่มากกว่า 1 มี 5 องค์ประกอบ เรี ยงลําดับ
ได้ดงั นี้ องค์ประกอบย่อยที่ 1 การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม (ค่าไอเกน = 12.39ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน = 35.41) องค์ประกอบย่อยที่ 2 การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่ ง
หาผลประโยชน์ (ค่าไอเกน = 6.63 ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 18.96) องค์ประกอบย่อยที่ 3
การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด (ค่าไอเกน = 2.73 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
= 7.80) องค์ประกอบย่อยที่ 4การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ (ค่าไอเกน = 1.87 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวน = 5.35) องค์ประกอบย่อยที่ 5 การวางตัวให้เหมาะสม(ค่า ไอเกน = 1.32 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวน = 3.77) ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ของ 5 องค์ประกอบย่อย
แรก = 71.30หมายถึง องค์ประกอบที่ 1-5 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 35 ตัวได้ 71.31 %
5.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรภาครัฐเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
5.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
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จากการวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ผลปรากฏว่า สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้
ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย11ตัวแปร คือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีความเป็ นธรรม
ซื่อสัตย์สุจริ ตสุ ภาพอํานวยความสะดวก อดทน เอาใจเขาใส่ ใจเรา แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน เคารพ
ความคิดเห็นนําความคิดเห็นมาปรับปรุ งบริ การและ สํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาบริ การ ผูว้ ิจยั ได้
ตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยนี้วา่ “การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม”
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย10 ตัวแปร คือ ไม่ยอมให้คนอื่นใช้ข่าวสารโดยมิชอบไม่
นําข่าวสารไปใช้เพื่อพวกพ้องโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่ยอมให้บิดเบือนข้อมูล ไม่ใช้ข่าวสาร
โดยมิ ชอบ ไม่เรี ยกร้ องผลประโยชน์ ไม่เรี ยกของขวัญ ไม่ให้คู่สมรสก้าวก่ าย ไม่ยอมให้ผูอ้ ื่นใช้
ตําแหน่ ง และไม่ให้แทรกแซงการแต่งตั้ง ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่ อองค์ประกอบย่อยนี้ ว่า “การไม่บิดเบือน
ข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์”
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ พร้อมถูกลงโทษ พร้อมลงโทษ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รับผิดเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผิดพร้อมลาออกเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องร้ายแรง และ
ยอมรั บ ผิด เมื่ อ ทํา งานพลาด ผูว้ ิ จ ัย ได้ต้ ัง ชื่ อ องค์ป ระกอบย่อ ยนี้ ว่า “แสดงความรั บ ผิด ชอบเมื่ อ
บริ หารงานผิดพลาด”
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ ช่วยเหลือเร่ งด่วน, รับเรื่ องร้องทุกข์, ไม่
เลือกปฏิบตั ิ และร้องทุกข์โดยสะดวกผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อยนี้ ว่า “การพบปะและช่วยเหลือ
ประชาชนสมํ่าเสมอ”
องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ เป็ นแบบอย่างทีดีแก่คนอื่น, เป็ นกลาง
ทางการเมือง, ใช้จ่ายพอดีและ แบ่งเวลางานกับครอบครัวเหมาะสมผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อย
นี้วา่ “การวางตัวให้เหมาะสม”
โดยแสดงนํ้าหนักปัจจัยของแต่ละตัวแปรไว้ในตารางที่ 8 – 12
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบที่ 1: “การมีหลักธรรมและ
จิตสํานึกที่ดีงาม”
องค์ ประกอบย่ อย
1. เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
2. มีความเป็ นธรรม
3. ซื่อสัตย์สุจริ ต

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.90
.90
.88
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบที่ 1: “การมีหลักธรรมและ
จิตสํานึกที่ดีงาม” (ต่อ)
องค์ ประกอบย่อย
4. สุ ภาพ
5. อํานวยความสะดวก
6. อดทน
7. เอาใจเขาใส่ ใจเรา
8. แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน
9. เคารพความคิดเห็น
10. นําความคิดเห็นมาปรับปรุ งบริ การ
11. สํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาบริ การ

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.87
.85
.84
.83
.82
.75
.71
.58

ค่าไอเกนเท่ากับ 12.39 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 35.41
จากตารางที่ 7 องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 11ตัว
แปรโดยตัวแปรที่สาํ คัญ 3 อันดับแรกคือ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ (.905) มีความเป็ นธรรม (.901) ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต (.880) ฯลฯ

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 2: “การไม่บิดเบือนข้อมูล
และไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์”
องค์ ประกอบย่อย
1. ไม่ยอมให้คนอื่นใช้ข่าวสารโดยมิชอบ
2. ไม่นาํ ข่าวสารไปใช้เพื่อพวกพ้องโดยมิชอบ
3. ไม่บิดเบือนข้อมูล
4.ไม่ยอมให้บิดเบือนข้อมูล
5. ไม่ใช้ข่าวสารโดยมิชอบ
6. ไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์
7. ไม่เรี ยกของขวัญ

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.92
.92
.91
.89
.87
.86
.86
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 2: “การไม่บิดเบือนข้อมูล
และไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์” (ต่อ)
องค์ ประกอบย่ อย
8. ไม่ให้คู่สมรสก้าวก่าย
9. ไม่ยอมให้ผอู ้ ื่นใช้ตาํ แหน่ง
10. ไม่ให้แทรกแซงการแต่งตั้ง

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.82
.82
.60

ค่าไอเกนเท่ากับ 6.63ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 18.96
จากตารางที่ 8 องค์ประกอบย่อยที่ 2 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบจํานวน 10
ตัวแปรโดยตัวแปรที่สาํ คัญ 3 อันดับแรกคือไม่ยอมให้คนอื่นใช้ข่าวสารโดยมิชอบ (.927) ไม่นาํ
ข่าวสารไปใช้เพื่อพวกพ้องโดยมิชอบ (.921) ไม่บิดเบือนข้อมูล (.919) ฯลฯ
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 3: “แสดงความรับผิดชอบ
เมื่อบริ หารงานผิดพลาด”
องค์ ประกอบย่ อย
1. พร้อมถูกลงโทษ
2. พร้อมลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. รับผิดเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผิด
4. พร้อมลาออกเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องร้ายแรง
5. ยอมรับผิดเมื่อทํางานพลาด

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.87
.85
.82
.77
.67

ค่าไอเกนเท่ากับ2.73ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.80
จากตารางที่ 9 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบจํานวน 5 ตัว
แปรโดยตัวแปรที่สาํ คัญ 3 อันดับแรกคือพร้อมถูกลงโทษ (.87) พร้อมลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (.85)
รับผิดเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผิด (.82) ฯลฯ
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 4: “การพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ”
องค์ ประกอบย่อย
1. ช่วยเหลือเร่ งด่วน.
2. รับเรื่ องร้องทุกข์
3. ไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ร้องทุกข์โดยสะดวก

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.79
.76
.72
.62

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.873 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.350
จากตารางที่ 10 องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบจํานวน
4 ตัวแปรโดยตัวแปรที่สําคัญ 3 อันดับแรก คือ ช่วยเหลือเร่ งด่วน (.79) รับเรื่ องร้องทุกข์ (.76)
ไม่เลือกปฏิบตั ิ (.72) ฯลฯ
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 5: “การวางตัวให้
เหมาะสม”
องค์ ประกอบย่ อย
1. เป็ นแบบอย่างทีดีแก่คนอื่น
2. เป็ นกลางทางการเมือง.
3. ใช้จ่ายพอดี.
4. แบ่งเวลางานกับครอบครัวเหมาะสม

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.75
.72
.67
.62

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.32ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.77
จากตารางที่ 11 องค์ประกอบย่อยที่ 5 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบ จํานวน
4 ตัวแปรโดยตัวแปรที่สาํ คัญ 3 อันดับแรก คือ เป็ นแบบอย่างทีดีแก่คนอื่น (.752) เป็ นกลางทาง
การเมือง (.724) ใช้จ่ายพอดี (.670) ฯลฯ
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5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
จากสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า องค์ประกอบของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐของพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วยการสร้างบารมี การสร้างแรง
บันดาลใจการกระตุน้ ทางปั ญญา และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis)
มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นที่สาํ คัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s
Test โดยค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test 0f Sphericityใช้ทดสอบ
ตัว แปรต่ า งๆว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน หรื อ ไม่ จ ากการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง ด้วยวิธี แวริ แมกซ์ (varimax) โดยหมุนปั จจัย 1 ครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 13
ตารางที่ 12 แสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้น
ข้ อความ
Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adecquacy
Bartlett’s Test 0f Sphericity
Approx.Chi-Square
df
Sig

ค่ าสถิติ
.89
3964.97
.00

จากตารางที่ 12 แสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ค่า KMO เท่ากับ
.89แสดงถึงความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆที่สามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ในระดับดีมาก เนื่ องจาก KMO มีค่าสู ง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test 0f Sphericity พบว่า
มีค่าสถิติ Chi-Square เท่ากับ 3964.97และค่า P < .001 แสดงว่ามีเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั ทําให้ขอ้ มูลที่ได้รับมาสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ เขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย จํานวน 36ตัวแปร มีตวั แปรถูกตัดออก 3 ตัว เหลือ 33 ตัวแปรเนื่ องจาก
ค่า Factor loading ตํ่ากว่า 0.40คือ กําหนดวิสัยทัศน์ร่วม ให้ความสําคัญกับความต้องการ มอบหมาย
งานตามถนัด ตามข้อตกลงเบื้องต้น คือ ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1.00 ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่ามากกว่า 0.40และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัด
องค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood)
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และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) พบว่า
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ตารางที่ 13 ค่าสถิติ Eigen Value ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 1
การกระตุน้ ทางปั ญญา
องค์ ประกอบที่ 2
การสร้างบารมี
องค์ ประกอบที่ 3
การสร้างแรงบันดาลใจ
องค์ ประกอบที่ 4
การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

Eigen Value

ค่ าร้ อยละของ
ความแปรปรวน

ค่ าร้ อยละของ
ความแปรปรวน
สะสม

10.76

29.90

29.90

2.76

7.69

37.59

1.87

5.20

42.79

1.55

4.32

47.12

จากตารางที่ 13 พบว่าค่าไอเกน (Eigen value) ที่มากกว่า 1 มี 4องค์ประกอบ เรี ยงลําดับ
ได้ดงั นี้ องค์ประกอบย่อยที่ 1 การกระตุน้ ทางปั ญญา (ค่าไอเกน = 10.76ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน = 29.90ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม = 29.90) องค์ประกอบย่อยที่ 2 การสร้าง
บารมี (ค่าไอเกน = 2.76 ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 7.69 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
= 37.59 ) องค์ประกอบย่อยที่ 3 การสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าไอเกน = 1.87 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน = 5.20 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม = 42.79) องค์ประกอบย่อยที่ 4การคํานึ งถึง
ความเป็ นปัจเจกบุคคล (ค่าไอเกน = 1.55 ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 4.32 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม = 47.12 )ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ของ 4องค์ประกอบย่อยแรก
= 47.12หมายถึง องค์ประกอบที่ 1-4อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 33ตัวได้ 47.12%
5.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ผลปรากฏว่า สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้
ออกเป็ น 4องค์ประกอบย่อย

93

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ประกอบด้วย9ตัวแปร คือ ใช้แนวทางใหม่ๆใช้ประโยชน์จาก
อุปสรรค แนะนําแนวทางใหม่ๆ แสดงความชื่นชม ยอมรับความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ รู ้สึก
ท้าทาย ขวัญและกําลังใจ และเชื่อมัน่ ความก้าวหน้าผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อยนี้วา่ “การกระตุน้
ทางปัญญา”
องค์ประกอบย่อยที่ 2 ประกอบด้วย8ตัวแปร คือ เป็ นแบบอย่างที่ดี มีมาตรฐานงาน
ทํา งานทุ่ ม เท ปรั บ วิ ธี ท ํา งาน มี ค วามซื่ อ ตรง เชื่ อ มั่น และรอบรู ้ มองอนาคตด้ว ยข้อ มู ล และ
กระตือรื อร้น ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อยนี้วา่ “การสร้างบารมี”
องค์ประกอบย่อยที่ 3 ประกอบด้วย8ตัวแปร คือ ประโยชน์องค์กร ยุติธรรมความชอบ
ทํางานเป็ นทีม แสดงความคิดเห็น แก้ปัญหาเองก่อน ทุกปัญหามีทางออก ยอมรับความแตกต่าง และ
รับฟังให้ความสําคัญ ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อยนี้วา่ “การสร้างแรงบันดาลใจ”
องค์ป ระกอบย่อ ยที่ 4ประกอบด้ว ย8ตัว แปร คื อ ความสามารถการรั บ รู ้ รายละเอี ย ด
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ติดตามแจ้งผล ไม่ดูถูกความสามารถ สนใจความรู ้สึก ไม่ตาํ หนิ ความผิดพลาด ไม่
ตําหนิ ที่ไม่ปฏิบตั ิ และไม่ชอบวิธีทาํ งานแบบเดิมผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่อองค์ประกอบย่อยนี้ ว่า “การคํานึ งถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล”
โดยแสดงนํ้าหนักปัจจัยของแต่ละตัวแปรไว้ในตารางที่ 15 – 18
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่1: “การกระตุน้ ทาง
ปั ญญา”
องค์ ประกอบย่อย
1. ใช้แนวทางใหม่ๆ
2. ใช้ประโยชน์จากอุปสรรค
3. แนะนําแนวทางใหม่ๆ
4. แสดงความชื่นชม
5. ยอมรับความคิดเห็น
6. ความคิดสร้างสรรค์
7.รู ้สึกท้าทาย
8. ขวัญและกําลังใจ
9. เชื่อมัน่ ความก้าวหน้า
ค่าไอเกนเท่ากับ 10.76ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 29.90

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.72
.70
.68
.68
.64
.61
.58
.47
.44
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จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบย่อยที่ 1 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บาย
องค์ประกอบจํานวน 9ตัวแปรโดยตัวแปรที่สําคัญ 3 อันดับแรกคือ ใช้แนวทางใหม่ๆ(.72) ใช้
ประโยชน์จากอุปสรรค(.70) แนะนําแนวทางใหม่ๆ (.68) ฯลฯ
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 2: “การสร้างบารมี”
องค์ ประกอบย่อย
1. เป็ นแบบอย่างที่ดี
2. มีมาตรฐานงาน
3. ทํางานทุ่มเท
4. ปรับวิธีทาํ งาน
5. มีความซื่อตรง
6. เชื่อมัน่ และรอบรู ้
7. มองอนาคตด้วยข้อมูล
8. กระตือรื อร้น
ค่าไอเกนเท่ากับ 2.76ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.69

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.79
.60
.59
.55
.51
.49
.47
.47

จากตารางที่ 15 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ป ระกอบย่ อ ยที่ 2มี จ ํา นวนตัว แปรที่ อ ธิ บ าย
องค์ประกอบจํานวน 8ตัวแปรโดยตัวแปรที่ สําคัญ 3 อันดับแรกคือ เป็ นแบบอย่างที่ ดี (.79)
มีมาตรฐานงาน(.60) ทํางานทุ่มเท(.59)ฯลฯ
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 3: “การสร้างแรงบันดาลใจ”

องค์ ประกอบย่ อย
1. ประโยชน์องค์กร
2. ยุติธรรมความชอบ
3. ทํางานเป็ นทีม
4. แสดงความคิดเห็น
5. แก้ปัญหาเองก่อน

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.64
.61
.56
.55
.50
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 3: “การสร้างแรงบันดาลใจ”
(ต่อ)

องค์ ประกอบย่ อย
1. ประโยชน์องค์กร
2. ยุติธรรมความชอบ
3. ทํางานเป็ นทีม
4. แสดงความคิดเห็น
5. แก้ปัญหาเองก่อน
6. ทุกปัญหามีทางออก
7. ยอมรับความแตกต่าง
8. รับฟังให้ความสําคัญ

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.64
.61
.56
.55
.50
.48
.47
.47

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.87 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.20
จากตารางที่ 16 องค์ประกอบย่อยที่ 3 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบจํานวน 8
ตัวแปรโดยตัวแปรที่สาํ คัญ 3 อันดับแรกคือ ประโยชน์องค์กร (.64) ยุติธรรมความชอบ(.61) และ
ทํางานเป็ นทีม(.56)ฯลฯ
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรและค่านํ้าหนักขององค์ประกอบย่อยที่ 4: “การคํานึ งถึงความเป็ น
ปัจเจกบุคคล”

องค์ ประกอบย่ อย
1.ความสามารถการรับรู ้
2. รายละเอียดผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ติดตามแจ้งผล
4. ไม่ดูถูกความสามารถ
5. สนใจความรู ้สึก
6. ไม่ตาํ หนิความผิดพลาด
7.ไม่ตาํ หนิที่ไม่ปฏิบตั ิ
8. ไม่ชอบวิธีทาํ งานแบบเดิม
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.66 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.66

นํา้ หนักองค์ ประกอบ
.75
.72
.57
.54
.47
.46
.46
.41
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จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็ นว่า องค์ประกอบย่อยที่ 4 มีจาํ นวนตัวแปรที่อธิ บาย
องค์ประกอบจํานวน 8ตัวแปรโดยตัวแปรที่ สําคัญ 3อันดับแรกคื อ ความสามารถการรั บรู ้ (.75)
รายละเอียดผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (.72) ติดตามแจ้งผล(.57) ฯลฯ
5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อยคือ การมี
หลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงามการไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์การแสดง
ความรั บผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาดการพบปะและช่ วยเหลื อประชาชนสมํ่าเสมอ และการ
วางตัวให้เหมาะสม โดยทั้ง 5 องค์ประกอบมีน้ าํ หนักสู ง และมีความสําคัญในการเป็ นตัวแทนของ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ดังนี้
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปร พฤติกรรมทางจริ ยธรรม

χ 2 / df (CMIN/ DF)

ใกล้เคียงกับค่าไค-สแควร์
มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 2

10
0.00
22.25

ค่ าสถิติใน
รูปแบบ
สุ ดท้ าย
9.55
3
0.02
3.18

Goodness of fit index (GFI)

ไม่นอ้ ยกว่า 0.90

0.70

0.98

Adjusted goodness of fit index ไม่นอ้ ยกว่า 0.90
(AGFI)
Root mean square effort of
น้อยกว่า 0.05
approximation (RMSEA)

0.55

0.92

0.29

0.09

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง

เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณา

Chi-square ( χ )
Degree of freedom (df)
Probability level

ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

2

ค่ าสถิติใน
รู ปแบบ
เบือ้ งต้ น
222.58

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
พบว่ า ตัว แปรแฝงพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นการ
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สนับสนุ น ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครั ฐเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ที่ มีค่าเท่ากับ 9.55(ไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ)ค่า χ 2 /dfเท่ากับ 3.18
(มากกว่า 2) องศาแห่ งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 3 (ใกล้เคียงกับค่า ไค-สแควร์ ) และมีค่า p-value
เท่ากับ 0.02 (น้อยกว่า0.05) ค่า GFI เท่ากับ 0.98 (ไม่นอ้ ยกว่า .90) ค่า AGFI เท่ากับ 0.92(ไม่นอ้ ยกว่า
.90) และค่า RMSEA เท่ากับ 0.09(มากกว่า .05)หมายความว่า เมื่อพิจารณาจากค่า Chi-square ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ค่า χ 2 /df มากกว่า 2 องศาแห่ งความเป็ นอิสระ (df)ใกล้เคียงกับค่า ไค-สแควร์
และมีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ค่า GFI เท่ากับ ไม่นอ้ ยกว่า .90 ค่า AGFI ไม่นอ้ ยกว่า .90 และค่า
RMSEA เท่ากับ มากกว่า .05 แสดงว่าตัวแปรแฝง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ กับตัว
แปรเชิงประจักษ์ ทั้ง 5 ตัวแปร คือ การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงามการไม่บิดเบือนข้อมูลและ
ไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาดการพบปะและ
ช่ วยเหลื อประชาชนสมํ่าเสมอ และการวางตัวให้เหมาะสม สามารถเขี ยนเป็ นไดอะแกรม ตาม
แผนภาพที่ 3 ดังนี้
.41
การมีหลักธรรมและจิตสํ านึกที่
r1
.64
ดีงาม
.29
r2
.54
การวางตัวให้ เหมาะสม
.14
r3
r4

r5

.63

.14

การไม่ บิดเบือนข้ อมูลและไม่ ใช้
ตําแหน่ งหาผลประโยชน์
การพบปะและช่ วยเหลือ
ประชาชนสมํ่าเสมอ

.37

พฤติกรรม
ทางจริ ยธรรม

.80
.38

การแสดงความรับผิดชอบเมื่อ
บริหารงานผิดพลาด

แผนภาพที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปร พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
จากแผนภาพที่ 3 เป็ นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดด้าน
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ผลปรากฏว่า ตัวแปรแฝง พฤติกรรมทางจริ ยธรรม โดยการวัดด้วยตัวแปร
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สังเกตได้ คือ “การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม”“การวางตัวให้เหมาะสม” “การไม่บิดเบือน
ข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์” “การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ” และ
“การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด”มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างยิง่
โดยที่ตวั แปร การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .64 การวางตัวให้เหมาะสมมี
ค่านํ้าหนักเท่ากับ .54 การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์มีค่านํ้าหนักเท่ากับ
.37 การพบปะและช่ วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอมีค่านํ้าหนักเท่ากับ .80 และ การแสดงความ
รับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .38 ซึ่งเป็ นค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู ง
แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 สามารถเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมได้เป็ นอย่างดี
การมี ห ลัก ธรรมและจิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง ามอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมทาง
จริ ยธรรมได้ร้อยละ 41 การวางตัวให้เหมาะสม อธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
ได้ร้อยละ 29การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมทางจริ ยธรรมได้ร้อยละ 14การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ อธิ บายการ
เปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมทางจริ ยธรรมได้ร้อยละ 63 และการแสดงความรั บผิดชอบเมื่ อ
บริ หารงานผิดพลาด อธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมได้ร้อยละ14
ดังนั้น จากสมมติฐานที่ 1 กล่าวว่าองค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐของพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วยการนําหลักธรรมมา
ใช้ในการทํางานการมี จิตสํานึ กที่ดีงามการวางตัวให้เหมาะสมการไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่ งไป
แสวงหาผลประโยชน์การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และไม่
บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ดังกล่าวข้างต้น พบว่า องค์ประกอบของ
พฤติ กรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐของพื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ประกอบด้วย การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม การวางตัวให้เหมาะสม การไม่บิดเบือนข้อมูล
และไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์ การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และ การแสดง
ความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน
5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4องค์ประกอบย่อย คือ การ
กระตุน้ ทางปัญญา การสร้างบารมีการสร้างแรงบันดาลใจการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลโดยทั้ง
4 องค์ประกอบมีน้ าํ หนักสู ง และมีความสําคัญในการเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง

เกณฑ์ ทใี่ ช้ พจิ ารณา

Chi-square ( χ )
Degree of freedom (df)
Probability level

ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

ค่ าสถิติใน
รู ปแบบ
เบือ้ งต้ น
398.96

χ 2 / df (CMIN/ DF)

ใกล้เคียงกับค่าไค-สแควร์
มากกว่า 0.05
น้อยกว่า 2

6
0.00
66.49

ค่ าสถิติใน
รู ปแบบ
สุ ดท้ าย
0.65
1
0.41
0.65

Goodness of fit index (GFI)

ไม่นอ้ ยกว่า 0.90

0.51

0.99

Adjusted goodness of fit index ไม่นอ้ ยกว่า 0.90
(AGFI)
Root mean square effort of
น้อยกว่า 0.05
approximation (RMSEA)

0.24

0.98

0.51

0.00

2

จากตารางที่ 19
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน ตัว แปรภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง พบว่าตัวแปรแฝงภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์
ในการสนับสนุ น ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ที่มีค่าเท่ากับ 0.65 (ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ) ค่า χ 2 /dfเท่ากับ 0.65(
น้อยกว่า 2)องศาแห่ งความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 1 (ใกล้เคียงค่า ไค-สแควร์ ) และมีค่า p-value
เท่ากับ 0.418(มากกว่า 0.05) ค่า GFI เท่ากับ 0.999 (ไม่นอ้ ยกว่า 0.90)ค่า AGFI เท่ากับ 0.98 (ไม่นอ้ ย
กว่า 0.90)และค่า RMSEA เท่ากับ0.00(น้อยกว่า 0.05)
หมายความว่า เมื่อพิจารณาจากค่า Chi-square ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ค่า χ 2 /df น้อยกว่า
2)องศาแห่ งความเป็ นอิสระ (df)ใกล้เคียงค่า ไค-สแควร์ และมีค่า p-value มากกว่า 0.05 ค่า GFI ไม่
น้อยกว่า 0.90 ค่า AGFI เท่ากับไม่นอ้ ยกว่า 0.90 และค่า RMSEA เท่ากับ น้อยกว่า 0.050) แสดงว่า
ตัวแปรแฝง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรเชิงประจักษ์ ทั้ง 4ตัวแปร คือ การ
สร้ า งบารมี ก ารสร้ า งแรงบัน ดาลใจการกระตุ น้ ทางปั ญ ญา การคํา นึ งถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล
สามารถเขียนเป็ นไดอะแกรม ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้
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.62

การสร้ างบารมี

r1
r2

r3
r4

.79
.70

การสร้ างแรงบันดาลใจ
.75

.56
.29

การกระตุ้นทางปัญญา

.84

ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง

.54
การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจก
บุคคล

แผนภาพที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด◌้านภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
จากแผนภาพที่ 4เป็ นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดด้าน ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ผลปรากฏว่า ตัวแปรแฝง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยการวัดด้วยตัวแปร
สังเกตได้ คือ “การสร้างบารมี” “การสร้างแรงบันดาลใจ” “การกระตุน้ ทางปั ญญา”และ“การ
คํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล” มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างยิ่ง โดยที่ตวั แปร
การสร้างบารมีมีค่านํ้าหนักเท่ากับ .79การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .75 กระตุน้ ทาง
ปั ญญา มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .84และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .54 ซึ่ ง
เป็ นนํ้าหนักองค์ประกอบที่ มีค่าสู งแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 สามารถเป็ นตัวแทนขององค์ประกอบ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี
การสร้ างบารมีอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้ ร้ อยละ 62
การสร้ างแรงบันดาลใจอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้ ร้ อยละ 70
การกระตุน้ ทางปั ญญาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้ ร้อยละ 56 และ
การคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคลอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของ ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงได้
ร้อยละ 29
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ดังนั้น จากสมมติฐานที่ 2 กล่าวว่าองค์ประกอบของ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ ของพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทยประกอบด้ว ยการสร้ า งบารมี
การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ ทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ดังกล่าวข้างต้น พบว่า องค์ประกอบของ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐของพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ประกอบด้วยการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ ทางปั ญญา และการคํานึ งถึงความ
เป็ นปัจเจกบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผู้นําการ
เปลีย่ นแปลง ของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศไทย
จากสมมติ ฐ านที่ 3:พฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
.60

.58

การมีหลักธรรมและ
จิตสํานึกดีงาม

การสร้างบารมี

.29

.76

.77
การวางตัว
ให้เหมาะสม

การสร้างแรงบันดาลใจ

.54

.54
.74

.10
ไม่บิดเบือนข้อมูล
และไม่ใช้ตาํ แหน่ง
หาผลประโยชน์
.32
การพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชน
สมํ่าเสมอ

.32

.74

พฤติกรรมทาง
จริยธรรม

.86
ภาวะผู้นําการ
เปลีย่ นแปลง

.74

.54
การกระตุน้ ทางปั ญญา

.53

.57

.28
การคํานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล

.30

.08
การแสดงความ
รับผิดชอบเมื่อ
ทํางานผิดพลาด

แผนภาพที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
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จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรม กับ ภาวะผู ้นํา การ
เปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ หารองค์ ก รภาครั ฐ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 โดยใช้ โ มเดลการวัด
(Measurement model) เป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง และ
ตัวแปรสังเกตได้ของทั้งตัวแปรภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 วิธีคือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression
Analysis) ทําให้ได้ค่าสถิติที่ช่วยให้ทราบค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริ ง
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (Regress Weight) เท่ากับ .74
สามารถเขียนสมการทํานายภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้
Z (Transformational Leadership) = .74 Z (Ethical Behavior)
จากสมการทํา นายภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ป ระกอบของ
พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ภาวะผู น้ ํา การเปลี่ ย นแปลง ที่ ร ะดับ .74
หมายความว่า หากองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทําให้ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป .74 หน่วย และ องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมส่ งผลต่อภาวะ
ผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลง โดยที่ อ งค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมสามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงร้อยละ 54
จากการศึ ก ษา ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง พฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม กับ ภาวะผู น้ ํา การ
เปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ ภ าคตะวันออกพบว่า พฤติ กรรมทางจริ ยธรรมมี
ความสัมพัน ธ์เ ชิ งบวกกับภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ และจากผลการ
วิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็ นการยืนยันว่าพฤติกรรมทางจริ ยธรรมจึงเป็ นตัวกําหนดภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริ ง จึงยอมรับสมมติฐานดังกล่าว
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ จะมีคุณสมบัติของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้น้ นั จําเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่มี 5 องค์ประกอบเป็ นส่ วนใหญ่ คือ “การมี
หลักธรรมและจิ ตสํานึ กที่ดีงาม” “การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์”
“การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด” “การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ”
และ “การวางตัวให้เหมาะสม” จึงจะทําให้ผบู ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดย
เป็ นไปตามทฤษฏีของ บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) และบาสส์ (Bass, 1999)ซึ่ งสอดรับกับ
การศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass&SteidMeier, 1999) แอลลี และคณะ (Ali Asgari et al,
2008) เศาวนิต เศาณานนท์ (2542) สุ ชาติ นํ้าประสานไทย (2542) และนักวิจยั ท่านอื่นๆ อีกจํานวนมาก
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ผลการวิจยั ยังพบว่า การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมถึง ร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่มีน้ าํ หนักมากที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือ การสร้างบารมี การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล แสดงให้เห็นว่า การ
พบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
อย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังช่ วยให้เกิ ดการกระตุน้ ทางปั ญญาให้กบั ผูบ้ ริ หารเองให้เกิ ดแนวคิดใหม่ ๆ
ในการทํางานเพื่อประชาชน นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจกับตัวผูบ้ ริ หาร ท้ายที่สุด
การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอนั้น ทําให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงในความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลตามมาด้วยเช่นกัน ตามทฤษฏีของ (Bass &Avolio, 1991) บาสส์ (Bass, 1999)

บทที่ 5

การอภิปรายผล

1. องค์ ประกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐพืน้ ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกของประเทศไทย ก่ อนดําเนิ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
7 ด้าน คือ 1) การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน2) การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม 3) การวางตัวให้
เหมาะสม4) การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 5) การพบปะเยีย่ มเยียนและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6) การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการและ
7)การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ว พบว่า องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน เรี ยงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.1 องค์ประกอบ การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงามมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
.64จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า การนําหลักธรรมมาใช้มีความสัมพันธ์กบั การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม
สอดคล้องกับ นิ พนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เรื่ องอัธยาศัยที่สําคัญของข้าราชการ
และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ ของสํานักงานพัฒนาระบบข้าราชการเรื่ อง
Morality คือ มีใจเป็ นธรรม มีคุณธรรมในการบริ หารจัดการ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกันกับแนวคิด
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, 2549) เรื่ องจริ ยธรรมของ
ข้าราชการสอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการนําหลักธรรมและมีจิตสํานึ กที่ดีในการทํางาน (ปราโมทย์
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โชติมงคล, 2554) สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินยั ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับ (จรวยพร ธรนินทร์, 2549) สอดคล้องกับ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา,
2554) สอดคล้องกับอดิศร ประสงค์พร (2544) ศึกษาพบว่าผูบ้ ริ หารต้องมีจริ ยธรรม และสามารถ
ถ่ายทอดสู่ บุคลากรในองค์กรได้ เช่ นเดี ยวกับ คงคา จุ ลกิ จวัฒน์ (2549) ศึกษาพบว่าคุณธรรม
4 ประการ โดยภาพรวมที่ส่งผลต่อความมีวินยั ข้าราชการของผูบ้ ริ หารสอดคล้องกับ บุบผา บุญน้อม
(2547) ศึกษา พบว่า คุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารตามการรับรู ้ของครู กบั คุณธรรมจริ ยธรรมของ
ครู อยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกับ ธนเศรษฐ์ จําปางาม (2548) ศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นต่อระดับการ
ปฏิ บ ัติ ต นเกี่ ย วกับ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผูบ้ ริ ห าร อยู่ใ นระดับ มากสอดคล้อ งกับ สุ ช าติ
นํ้าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทัศน์ดา้ นคุณธรรม และจริ ยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
เรื่ องการนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางานและการมีจิตสํานึกที่ดีงาม
1.2 องค์ประกอบการวางตัวให้เหมาะสมมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ.54 สอดคล้อง
กับปรัชญาแนวคิดของขงจื้อ ในเรื่ องผูค้ รองเมืองต้องมีคุณธรรม สอดคล้องกันกับ ธรรมโลกบาล
หรื อธรรมอันเป็ นเครื่ องคุม้ ครองโลกของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับ ค่านิ ยมหลัก (Core Value) ของ
มาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ปราโมทย์ โชติมงคล,
2554) สอดคล้องกับแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ,
2549) เรื่ องจริ ยธรรมของข้าราชการผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ พระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุ รเดโช
(2549) สมานัตตตา คือ ความเป็ นผูม้ ีตนเสมอต้นเสมอปลายในการวางตัวให้เหมาะสมเช่นเดียวกับ
พระเทพโสภณประยูรธมฺ มจิตฺโต (2546) สมานัตตตตา หมายถึง การวางตัวสมํ่าเสมอวางตนให้
พอดี สอดคล้องกับ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา, 2554) สอดคล้องกับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ ของสํานักงานพัฒนาระบบข้าราชการเรื่ อง Relevant สอดคล้อง
กับ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินยั ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ในการวางตัวให้เหมาะสม
(จรวยพร ธรนิ นทร์ , 2549)สอดคล้องกับ สุ ชาติ นํ้าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทัศน์ดา้ น
คุณธรรม และจริ ยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สุ นันทา ศรี ดากุล (2546) พบว่า
ข้าราชการที่ มีจริ ยธรรม ในการทํางานสู ง จะมีประสิ ทธิ ผลในการทํางานสู งกว่า และมี ความสุ ข
มากกว่าสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ เรื่ องการวางตัวให้เหมาะสม
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1.3 องค์ประกอบการไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .37จากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า การไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการมี
ความสัมพันธ์กบั การไม่ใช้ตาํ แหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เรื่ องหลัก
ความโปร่ งใส และหลักความมีส่วนร่ วมสอดคล้องกับ ค่านิ ยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐาน
จริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ปราโมทย์ โชติมงคล, 2554)
สอดคล้องกันกับแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549)
เรื่ องจริ ยธรรมของข้าราชการสอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ ของสํานักงานพัฒนา
ระบบข้าราชการ เรื่ อง Integrityสอดคล้องกับ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินยั ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับทํางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์ (จรวยพร ธรนิ นทร์ ,
2549) สอดคล้องกับ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา, 2554)สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เคน ยูดาส และคณะ (Ken Udas, 1996 )ศึกษา พบว่าการบังคับทาง จริ ยธรรมของหน่ วยงาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีความสําคัญอย่างยิ่ง กับการบริ หารบุคลากร สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธนเศรษฐ์ จําปางาม (2548) ศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมที่คาํ นึ งถึงแต่ประโยชน์
ส่ วนตน ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฺฏิบตั ิงานสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ด้าน
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ เรื่ องการไม่บิดเบือนและใม่ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
ของทางราชการในทางมิชอบ และการไม่ใช้ตาํ แหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์
1.4 องค์ ป ระกอบ การพบปะและช่ ว ยเหลื อ ประชาชนสมํ่า เสมอ มี ค่ า นํ้ าหนั ก
องค์ประกอบเท่ากับ .80 ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ พนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เรื่ อง
อัธ ยาศัย ที่ สํา คัญ ของข้า ราชการในการอาสาช่ ว ยเหลื อ ประชาชนอย่า งสมํ่า เสมอ ซึ่ ง ประเด็น นี้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เรื่ อง Democracy คือมีใจเป็ นประชาธิปไตยสอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐาน
จริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ปราโมทย์ โชติมงคล, 2554)
สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินยั ข้าราชการในการบริ การประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ ทุ ก ระดับ (จรวยพร ธรนิ น ทร์ , 2549) สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของสํา นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549) เรื่ องจริ ยธรรมของข้าราชการสอดคล้องกับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
1.5 องค์ประกอบ การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด มีค่านํ้าหนัก
องค์ป ระกอบเท่ ากับ .38สอดคล้องกับแนวคิ ดของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภ าพ เกี่ ย วกับ
อัธยาศัยที่สาํ คัญของข้าราชการ เช่นเดียวกันกับ แนวคิดของพระยาสุ นธรพิพิธ เรื่ องวิญญาณ(Spirit)
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นัก ปกครอง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของสํา นัก งานพัฒ นาระบบราชการ เรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะของ
ข้าราชการ คือ Accountabilityสอดคล้องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 คือ หลักความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ ค่านิ ยมหลัก (Core
Value) ของมาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านความ
รับผิดชอบในหน้าที่ (ปราโมทย์ โชติมงคล, 2554) สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินยั
ข้า ราชการเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดับ (จรวยพร ธรนิ น ทร์ , 2549) สอดคล้อ งกับ จริ ย ธรรมของ
ผูบ้ ริ หาร (ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา, 2554))สอดคล้องกับแนวคิด สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน (วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, 2549)เกี่ยวกับจริ ยธรรมของข้าราชการถึงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน (สอดคล้องกับการศึกษาของ เคน ยูดาส และคณะ (Ken Udas, 1996) ศึกษา พบว่า
การบังคับทาง จริ ยธรรมของหน่ วยงานผูเ้ ชี่ ยวชาญทางข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีความสําคัญอย่างยิ่ง
กับ การบริ ห ารบุ ค ลากร สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ ธนเศรษฐ์ จํา ปางาม (2548) ศึ ก ษาพบว่า
ผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมที่คาํ นึ งถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฺฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับ สุ ชาติ นํ้าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทัศน์ดา้ นคุณธรรม และจริ ยธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ด้านพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ของผูบ้ ริ หาร
องค์กรภาครั ฐ เรื่ องการนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางานแสดงความรั บผิดชอบเมื่ อบริ หารงาน
ผิดพลาด
ดังนั้น สามารถสรุ ป ได้ว่า ข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่ มงาน/
หัวหน้าฝ่ าย (ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ) พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ควรมีบทบาทในการพบปะและช่ วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิหน้าที่ออกหน่ วยใน
พื้นที่มีน้ าํ หนักองค์ประกอบมากที่สุด(ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยเคลื่อนที่ผวู ้ ่าราชการจังหวัดพบประชาชน
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พบประชาชน มู ล นิ ธิ แ พทย์อ าสาสมเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ เป็ นต้น )
รวมทั้งเอาใจใส่ ทุกข์สุขและรับฟั งเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรี บหาทางช่ วยเหลืออย่าง
เร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่ปฏิบตั ิแบบสองมาตรฐานนอกจากนั้น การมี
หลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงามในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่ทุกคน มีความเป็ นธรรมอย่างแท้จริ ง มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวาจาและท่าทาง
สุ ภาพเวลาปฏิบตั ิงาน ให้การอํานวยความสะดวกแก่ทุกคน มีความอดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ รู ้จกั
การเอาใจเขาใส่ ใจเรา เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่หน่ วยงาน ให้การเคารพในความคิดเห็นของทุกคน นํา
ความคิดเห็ นที่ได้รับมาปรับปรุ งการให้บริ การและ สํารวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อนํามา
พัฒนาการให้บริ การ รวมไปถึง ข้าราชการทุกคนต้องมีจิตสํานึ กในการให้บริ การในทิศทางที่เป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจึงจําเป็ นต้องมี
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จิตสํานึ กที่ดีงามในการให้อาํ นวยความสะดวกและให้บริ การประชาชนถ้าหากข้าราชการไทยมีการ
พบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิหน้าที่ออกหน่ วยในพื้นที่ก็เชื่ อได้ว่าจะช่วย
ยกระดับมาตรฐานการบริ การของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้น
การวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการนั้นมีความสําคัญมากข้าราชการไม่ควร
ทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างหรู หราโออ่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย(หรื อ “กินดีอยูด่ ีอย่างเกิน
ความพอดี ”)รู ้ จ ัก ใช้จ่ า ยแต่ เ พี ย งพอดี รู้จ ัก ประหยัด ไม่ ฟุ่มเฟื อยปฏิ บตั ิ ต นตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมตลอดถึงการวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ให้ความสําคัญกับนักการเมืองทุกฝ่ ายมาก
จนเกินไป ไม่ฝักใฝ่ การเมือง ถึงแม้ว่าจะเคยเป็ นอดีตผูบ้ งั คับบัญชา หรื อแม้แต่เป็ นญาติสนิ ท มิตร
สหายก็ตาม ดํารงตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่คนอื่นและข้าราชการด้วยกันเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในหน้าที่การงานกับการแบ่งเวลาการปฏิบตั ิงานกับเวลาการใช้ชีวิตในครอบครัวให้เหมาะสม
(เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็ นพื้นฐานแห่งการดํารงชีวิต)
การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ ไม่ควรปฏิบตั ิงานในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อให้ผอู ้ ื่นหรื อประชาชนเข้าใจผิดโดยมุ่งหวังผลประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ยอม
ให้คนอื่นนําข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบไม่นาํ ข่าวสาร
ไปใช้เพื่อพวกพ้องหรื อตนเองโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารในการทํางานและการเผยแพร่
ข่าวสาร ไม่ยอมให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบไม่ใช้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยมิ ชอบ ไม่เรี ยกร้ องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่เรี ยกร้องของขวัญของรางวัลตอบแทนหรื อให้โดยเสน่หา ไม่ให้คู่สมรสก้าวก่ายใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ยอมให้ผูอ้ ื่นใช้ตาํ แหน่ งหรื อแอบอ้างนําตําแหน่ งไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
และไม่ ย อมให้ มี ก ารแทรกแซงการแต่ ง ตั้ง บรรจุ ข ้า ราชการ พนัก งานของรั ฐ และลู ก จ้า งของ
หน่วยงาน
การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด ข้าราชการทุกคนควรมีความพร้อม
ถูกลงโทษเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ผดิ พลาดทําความเสี ยหายแก่ทางราชการและประชาชน มีความพร้อมใน
การลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ปกป้ องเมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําความผิด การยอมรั บผิดเมื่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาทํา งานผิด พลาดเนื่ อ งจากการสั่ง การของตนเอง ไม่ โยนความผิด ให้บุ คคลอื่ น
มี ความพร้ อมที่ จะลาออกเมื่ อปฏิ บตั ิ หน้าที่ บกพร่ องร้ ายแรง และการพร้ อมยอมรั บความผิดเมื่ อ
ทํางานผิดพลาด เกิดการเสี ยหายแก่ทางราชการและประชาชน
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2. องค์ ประกอบของ ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง ของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐพืน้ ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
องค์ป ระกอบของภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวัน ออกของประเทศไทย ก่ อ นดํา เนิ น การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ และหลัง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบพบว่า มี่องค์ประกอบดังนี้
2.1 องค์ประกอบการสร้างบารมีมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .79 ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาสส์และอวิลิโอ (1991) ที่ว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องมี
การสร้างบารมี หรื อการมีอิทธิ พลที่เป็ นอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma Leadership)
สอดคล้องกับมัชชินสกี (1997) พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การ สอดคล้องกับ คอนเกอร์ และคาร์ นนั โก
(1987) กล่าวถึง การให้ความสําคัญกับทฤษฎีผนู ้ าํ แบบมีบารมีในการบริ หารองค์กร สอดคล้องกับ
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือยกระดับพฤติกรรมที่ผนู ้ าํ แสดงให้เห็นใน
การจัดการสอดคล้องกับ กัลยาณี พรมทอง (2546) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงคือระดับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ ห ารที่ แ สดงให้เ ห็ นในการจัดการ สอดคล้องกับ สุ มาลี ขุน จันดี (2541) ภาวะผูน้ ําการ
เปลี่ยนแปลง คือกระบวนการที่ ผูน้ าํ ต้องมีบารมีในการเพิ่มระดับความพยายามของผูต้ ามเพื่อให้
ปฏิบตั ิ งานตามการคาดหวัง สอดคล้องกับนักวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มี
บารมี คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา สิ งหอาภรณ์ (2547) คํานึง ผุดผ่อง
(2547) ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรื อง (2549) สุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550) ชวลิต
สงวนพันธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551)
2.2 องค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .75 สอดคล้อง
กับทฤษฏี ภ าวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของบาสส์ และอวิลิโอ (1991) คื อ การสร้ างแรงบันดาลใจ
(Inspiration Motivation) สอดคล้องกับ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของเบนนิ ส และนานัส
(1985) การพัฒนาความผูกพันศรัทธา (Developing Commitment and Trust) ในการสร้างแรงบันดาลใจ
(สอดคล้องกับ คอนเกอร์ และคาร์ นนั โก(1987) ทฤษฎีผนู ้ าํ แบบมีบารมี มีทกั ษะในการสร้างความ
ประทับใจ สอดคล้องกับ ทิชีและอูลริ ส (1999) ผูน้ าํ สร้างทัศนภาพในอนาคต โดยให้สมาชิ กร่ วม
รั บ รู ้ ใ นทัศ นภาพสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ อํา ไพ อิ น ทรประเสริ ฐ (2542) ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงมีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ ท่ามองการณ์ไกล)สอดคล้องกับนิตย์สัมมาพันธ์ (2546) ภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึงผูน้ าํ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคล
จํานวนมาก สอดคล้องกับนักวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งสร้างแรงบันดาล
ใจ คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา สิ งหอาภรณ์ (2547) คํานึง ผุดผ่อง
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(2547) ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรื อง (2549) สุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550)
ชวลิต สงวนพันธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551)
2.3 องค์ประกอบด้าน การกระตุน้ ทางปั ญญามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ.84
สอดคล้องกับทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ บาสส์และอโวลิโอ(1991) คือการกระตุน้ ทาง
ปั ญญา (Intellectual Stimulation) สอดคล้องกับ เบิร์น (1978) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพยายามกระตุน้
ทางปั ญญาเพื่อยกระดับการตระหนักรู ้ของผูต้ าม สอดคล้องกับ เบนนิส และนานัส (1985) คือ การ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ขององค์การ (Facilitation Organization I Learning) สอดคล้องกับ ทิชี และ
ดีวานนา (1990)ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและได้สรุ ปคุณลักษณะเป็ นผูท้ ี่ใสใจใน
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life – Long Learning)(สอดคล้องกับ สมชาติ กิจยรรยง(2550) คุณสมบัติของ
ผูบ้ ริ ห ารในสภาวะที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในยุค ข่ า วสารเทคโนโลยี ส อดคล้อ งกับ สั ง คหวัต ถุ 4
หลักธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวนํ้าใจของผูอ้ ื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้ อ เกื้ อกูล)สอดคล้องกับนักวิจยั ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่ผบู ้ ริ หารต้องมีการกระตุน้ ทางปั ญญาให้เกิดขึ้นในองค์กร
คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา สิ งหอาภรณ์ (2547) คํานึง ผุดผ่อง (2547)
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรื อง (2549) สุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550) ชวลิต
สงวนพันธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551)
2.4 องค์ประกอบด้าน การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .54 สอดคล้องกับ ทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาสส์และอวิลิโอ (Bass & Avilio,
1991) คือ การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) (สอดคล้องกับ
คอนเกอร์ และคาร์ นันโก(1987) ทฤษฎี ผูน้ ําแบบมี บารมี มีทกั ษะในการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
(Empathy) สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณราย ทรัพยะประภา(2548)การคํานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล (Individual Consideration) ผูน้ าํ จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล ในฐานะเป็ นผูน้ าํ
ที่ให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคล(สอดคล้องกับแนวคิด คําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่ างหัวเขาจงเลือกเอาส่ วนที่ดีเขามีอยู่)สอดคล้องกับ รัตติกรณ์ จงวิศาล(2544)
การคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล สอดคล้องกับนักวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่ องความเป็ นปั จเจกบุคคล คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา สิ งหอาภรณ์
(2547) คํานึ ง ผุดผ่อง (2547) ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรื อง (2549) สุ ภาวดี
จิตติรัตนกุล (2550) ชวลิต สงวนพันธ์ (2550)และอมรรัตน เสนาหลวง (2551)
ดังนั้น สามารถอธิ บายได้ว่า ข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่ าย ซึ่งเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ควร
มีบทบาทในการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในองค์กร การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงานแก่บุคคลอื่น
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การทํางานอย่างมีมาตรฐานและเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงานและประชาชน การคํานึ งถึงประโยชน์
องค์กรเป็ นหลัก การมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบตั ิงาน การทํางาน
อย่างทุ่มเทและเชื่อมัน่ มีความซื่อตรงต่อหน้าและลับหลัง มีความเชื่อมัน่ และรอบรู ้ในประสบการณ์
ทํางาน มีการปรับวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ การมองอนาคตด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ และมีความกระตือรื อร้นในการทํางานอยูเ่ สมอข้าราชการ
ระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่ าย ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ภาครั ฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ควรมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิ ดขึ้น
ภายในองค์กร ควรมีการส่ งเสริ มให้เกิ ดการแสดงความคิดเห็ น การชื่ นชมยินดี ในการแสดงความ
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแก้ไขปั ญหาเองก่อน การแสดงให้เห็น
ถึงการแก้ไขปั ญหาว่าทุกปั ญหามีทางออก การให้ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มการ
ทํางานเป็ นทีม สร้างทีมงานที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
องค์ กรภาครัฐพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศไทย
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวก กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฏีของ
บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) เรื่ อง องค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการ
มีพฤ๖กรรมทางจริ ยธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass & Paul
SteidMeier, 1999) ศึกษาถึง คุณธรรมของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับผูว้ ิจยั หลายท่านที่
ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณธรรม จริ ยธรรมกับภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง ได้แก่ ลิ นดา
(Linda S Kimberling, 2008) เอดเวิร์ด (Edword Aronson, 2003) เศาวนิ ต เศาณานนท์ (2542)
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544)
การพบปะช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ ถึง ร้อยละ80 ซึ่งการ
พบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วย 1) การกระตุน้ ทาง
ปั ญญา 2) การสร้างบารมี 3) การสร้างแรงบันดาลใจ และ 4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ตาม
ทฤษฏีของ บาสส์ (Bass, 1999)การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์กบั การพบปะและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่า งสมํ่า เสมอ (การมี ห ลัก ธรรมและจิ ต สํา นึ ก ที่ ดี ง าม และการวางตัว ให้เ หมาะสม
ตามหลักของสร้างบารมี หรื อ บารมี 10 ทัศ คือ ทานบารมี คือการให้ทาน ศีลบารมี คือการละเว้น
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บาป และความชัว่ ทั้งปวง เนกขัมมบารมี คือ สละการพัวพันในเรื่ องกาม การกระตุน้ ทางปั ญญามี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ปั ญ ญาบารมี คื อ การเสาะหา แสวงหาความรู ้ การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ มี
ความสัมพันธ์กบั วิริยบารมี คือ ความหมัน่ เพียรไม่ทอ้ ถอย กล้าที่จะสู ้กบั อุปสรรค การคํานึ งถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กบั เมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย และ
อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชงั การสร้างบารมี เกิดขึ้นได้จาก
1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ตามหลักทานบารมี คือการให้ทาน
ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้ กทุกข์ได้ยาก หลักเมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พน้ ทุกข์อย่างทันท่วงที 2) การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม
ตามหลักสัจจบารมี คือความตั้งใจมัน่ ที่จะทําความดี การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี หลักอธิ ษฐาน
บารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป้ าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตัวให้
เหมาะสม ตามหลักอุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ไม่ลาํ เอียง
เข้ากับฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ไม่ฝักใฝ่ การเมือง ไม่รักงานมากกว่าครอบครัวการกระตุน้ ทางปัญญา สัมพันธ์
กับการมีหลักธรรม และจิตสํานึกที่ดีงาม ตามหลักธรรมของ โยนิโสมนสิ การ ซึ่งการคิดแบบโยนิโส
มนสิ การ ก่อให้เกิดการกระตุน้ ทางปัญญา ใช้ปัญญาในการคิด การวิเคราะห์ ก่อนดําเนินการ นําไปสู่
การมีจิตสํานึกที่ดีงามในหลักธรรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง)
การพบปะและช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรม ถือเป็ นองค์ประกอบที่มีน้ าํ หนักมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการ
คํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล แสดงให้เห็นว่า การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ น
การสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดการกระตุน้ ทาง
ปั ญญาให้กบั ผูบ้ ริ หารเองให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทํางานเพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยงั ก่อให้เกิด
การสร้างแรงบันดาลใจกับตัวผูบ้ ริ หารเอง ท้ายที่สุด การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ
นั้น ทําให้เกิ ดความเข้าใจ เข้าถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามมาด้วยเช่ นกัน ตามทฤษฏี
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบาสส์ (Bass, 1999) ที่พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้น ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ
ชักนําให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามได้ดงั่ ใจประสงค์และเกิดความพึงพอใจ ต้องรู ้จกั นําหลักธรรมไปบูรณาการ
ใช้อย่างเหมาะสม หลักธัมมาธิปไตยคือ ความมีธรรมเป็ นใหญ่, ถือธรรมเป็ นใหญ่, สอดคล้องกับการ
มีหลักธรรมและจิตสํานึกที่งาม) ในขณะที่ทฤษฏีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของเบิร์น(Burns, 1978)
อธิบายว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู ้ของผูต้ าม โดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น องค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

113

โดยผูน้ าํ แสดงให้เห็นว่าเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจในความกังวลของแต่
ละบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา การกระตุน้ ทางปั ญญา การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ การวางตัวให้เหมาะสม การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม
การวางตัวให้เหมาะสม สอดคล้องกับ หลักทิ ศ 6 ที่ ว่า นายจ้างและลูกจ้าง หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ การวางตัวให้
เหมาะสม การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม การสร้างบารมี และการกระตุน้ ทางปั ญญา(การมี
หลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม การวางตัวให้เหมาะสม การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่ ง
หาผลประโยชน์ การสร้างบารมี และการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กบั การไม่ยึดตนใน
แบบ อัตตาธิปไตยอคติ 4 การวางตนไม่เหมาะสม 1) ฉันทาคติแปลว่าลําเอียงเพราะรัก (prejudice
caused by love or desire; partiality) 2) โทสาคติแปลว่าลําเอียงเพราะเกลียด (prejudice caused by
hatred or enmity) 3) โมหาคติแปลว่าลําเอียงเพราะเขลาหรื อเพราะความโง่หลงงมงายไม่พิจารณาให้
ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรควร อย่างไรไม่ควร (prejudice caused by delusion or
stupidity) 4) ภยาคติแปลว่าลําเอียงเพราะกลัวหรื อเพราะเกรงใจ (prejudice caused by fear)
สอดคล้องกับ )
(การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์กบั การพบปะและให้ความช่ วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม และการวางตัวให้เหมาะสม ตามหลักของสร้างบารมี
หรื อ บารมี 10 ทัศ คือ 1) ทานบารมี คือ การให้ทาน 2) ศีลบารมี คือการละเว้นบาป และความชัว่
ทั้งปวง 3) เนกขัมมบารมี คือ สละการพัวพันในเรื่ องกาม 4) ปั ญญาบารมี คือการเสาะหา แสวงหา
ความรู ้ 5) วิริยบารมี คือ ความหมัน่ เพียรไม่ทอ้ ถอย กล้าที่จะสู ้กบั อุปสรรค 6) ขันติบารมี คือความ
อดทน อดกลั้น ต่อสิ่ งที่น่ายินดี และไม่น่ายินดี 7) สัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ ที่จะทําความดี
8) อธิษฐานบารมี คือการตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป้ าหมายในหนทางของความดี 9) เมตตาบารมี
คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย 10 ) อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยุติธรรม ไม่
เลือกที่รักมักที่ชงั )
การสร้ างบารมี เกิดขึ้นได้จาก 1) การพบปะและให้ความช่ วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามหลักทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่ วยเหลือต่อผูต้ กทุกข์ได้ยาก หลักเมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พน้ ทุกข์อย่าง
ทันท่วงที 2) การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม ตามหลักสัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ ที่จะทํา
ความดี การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี หลักอธิ ษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตัวให้เหมาะสม ตามหลักอุเบกขาบารมี คือ ความวาง
เฉย มีความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ไม่ลาํ เอียงเข้ากับฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด ไม่ฝักใฝ่ การเมือง ไม่รัก
งานมากกว่าครอบครั วการกระตุ น้ ทางปั ญญา สัมพันธ์กับการมีหลักธรรม และจิ ตสํานึ กที่ ดีงาม
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ตามหลัก ธรรมของ โยนิ โสมนสิ ก าร ก่ อให้เกิ ดการกระตุ น้ ทางปั ญญา ใช้ปัญญาในการคิด การ
วิเคราะห์ ก่อนดําเนิ นการ นําไปสู่ การมีจิตสํานึ กที่ดีงามในหลักธรรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการของ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (การกระตุน้ ทางปั ญญา สอดคล้องกับ อิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ ความรัก
2) วิริยะความเพียร 3) จิตตะ 4) วิมงั สาความเป็ นผูร้ ู ้จกั พิจารณาเหตุผล)
ดังนั้น สามารถอธิ บายได้ว่า พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วน
ราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่ าย ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ควรคํานึ งถึงการมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงามในการปฏิบตั ิหน้าที่
การไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการและการไม่ใช้ตาํ แหน่ งหาผลประโยชน์โดยมิชอบการ
แสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาดก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการและประชาชน
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอและ การวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ซึ่ ง
พฤติกรรมทางจริ ยธรรมดังกล่าวนี้ จะเป็ นตัวกําหนดภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐที่ ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะคือ การกระตุน้ ทางปั ญญา การสร้างบารมีการสร้างแรงบันดาล
ใจและการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลตามลําดับความสําคัญ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ ประชากร ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ อยู่ในช่ วงอายุ
ระหว่าง 51 – 55 ปี แสดงว่า กลุ่มของผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ อยูใ่ นวัยกลางคน ซึ่งเป็ นวัยที่มีความมัน่ คง
ทางครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิภาวะทางวัยวุฒิสูงกว่า วัยอื่น ๆ เมื่อพิจารณาด้าน
เพศของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ อยูใ่ นกลุ่มของเพศชายและหญิง
ใกล้เคียงกัน แสดงว่า เพศหญิง สามารถขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐได้ ทัดเทียมกับเพศชาย เมื่อ
พิจารณาสถานภาพสมรส แสดงถึง กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ อยูใ่ นกลุ่มของผูม้ ีสถานภาพสมรส
มากที่ สุด ซึ่ งผูท้ ี่ มีสถานภาพสมรสนั้น ต้องมีความรั บผิดชอบอย่างสู งยิ่ง มีความรั บผิดชอบทาง
ครอบครัว มากกว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ที่มีสถานภาพโสด หรื อ มีสถานภาพหย่าร้าง และสุ ดท้าย
พิจารณาจากระดับของการศึกษาพบว่า กลุ่มของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐส่ วนใหญ่ ได้รับการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารที่มีคุณวุฒิสูง จะมีความก้าวหน้าในการ
ขึ้นสู่ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐได้มากกว่าผูท้ ี่มีคุณวุฒิต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี
ข้อสังเกต จากผลการวิเคราะห์ หนี้ สินของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ กับ การใช้ตาํ แหน่ ง
หน้า ที่ ไ ปแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบนั้น ไม่ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เนื่ อ งจากว่ า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม อาจไม่ให้ขอ้ มูลจริ งในเรื่ องของ การเป็ นหนี้สิน อาจเกิดการละอาย หรื อไม่อยากตอบ
ในเรื่ องส่ วนตัว

บทที่ 6

สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

1. องค์ ประกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐพืน้ ที่ ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางจริ ยธรรมของผู บ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกของประเทศไทย ก่ อนดําเนิ นการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
7 ด้าน คือ 1) การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางาน2) การมีจิตสํานึ กที่ดีงาม 3) การวางตัวให้
เหมาะสม4) การไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 5) การพบปะเยีย่ มเยียนและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6) การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการและ
7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริ หารงานผิดพลาด หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ว พบว่า องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กร
ภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้านดังนี้
1.1 องค์ประกอบ การมีหลักธรรมและจิตสํานึกที่ดีงาม
1.2องค์ประกอบการวางตัวให้เหมาะสม
1.3องค์ประกอบการไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์
1.4 องค์ประกอบ การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ
1.5 องค์ประกอบ การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด
ดังนั้น สามารถอธิ บายได้ว่า ข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่ าย ซึ่งเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ควร
มีบทบาทในการพบปะและช่ วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ิหน้าที่ ออกหน่ วยในพื้นที่ไม่
ว่าจะเป็ น หน่วยเคลื่อนที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพบประชาชน องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพบประชาชน
มู ล นิ ธิ แ พทย์อาสาสมเด็จ พระศรี น คริ น ทร์ เป็ นต้น รวมทั้งเอาใจใส่ ทุก ข์สุ ข และรั บ ฟั ง เรื่ อ งราว
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ร้องทุกข์ของประชาชนและรี บหาทางช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
และไม่ปฏิบตั ิแบบสองมาตรฐาน
นอกจากนั้ น การมี ห ลัก ธรรมและจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ง ามในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ทั้ง ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่ทุกคน มีความเป็ นธรรมอย่างแท้จริ ง
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวาจาและท่าทางสุ ภาพเวลาปฏิบตั ิงาน ให้การอํานวยความสะดวกแก่ทุกคน มี
ความอดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ รู ้จกั การเอาใจเขาใส่ ใจเรา เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่หน่ วยงาน ให้การ
เคารพในความคิดเห็นของทุกคน นําความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุ งการให้บริ การและ สํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนเพื่อนํามาพัฒนาการให้บริ การ รวมไปถึง ข้าราชการทุกคนต้องมีจิตสํานึกใน
การให้บริ การในทิ ศทางที่ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนโดยรวมจึ งจําเป็ นต้องมีจิตสํานึ กที่ดีงามในการให้อาํ นวยความสะดวกและให้บริ การ
ประชาชนถ้าหากข้าราชการทําได้กเ็ ชื่อได้วา่ จะช่วยสร้างความเจริ ญและยกมาตรฐานของประเทศให้
สูงขึ้น
การวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการนั้นมีความสําคัญมากข้าราชการไม่ควร
ทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างหรู หราโออ่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยหรื อ “กินดีอยูด่ ีอย่างเกิน
ความพอดี” รู ้ จกั ใช้จ่ายแต่เพียงพอดี รู้จกั ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อยปฏิบตั ิตนตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมตลอดถึงการวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ให้ความสําคัญกับนักการเมืองทุกฝ่ ายมาก
จนเกินไป ไม่ฝักใฝ่ การเมือง ถึงแม้ว่าจะเคยเป็ นอดี ตผูบ้ งั คับบัญชา หรื อแม้แต่เป็ นญาติสนิ ท มิตร
สหายก็ตาม ดํารงตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่คนอื่นและข้าราชการด้วยกันเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในหน้าที่การงานกับการแบ่งเวลาการปฏิบตั ิงานกับเวลาการใช้ชีวิตในครอบครัวให้เหมาะสม
เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็ นพื้นฐานแห่งการดํารงชีวิต
การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้ตาํ แหน่งหาผลประโยชน์ ไม่ควรปฏิบตั ิงานในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อให้ผอู ้ ื่นหรื อประชาชนเข้าใจผิดโดยมุ่งหวังผลประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ยอม
ให้คนอื่นนําข้อมูลข่าวสารที่เป็ นความลับทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบไม่นาํ ข่าวสาร
ไปใช้เพื่อพวกพ้องหรื อตนเองโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารในการทํางานและการเผยแพร่
ข่าวสาร ไม่ยอมให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบไม่ใช้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ ไม่เรี ยกร้ องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่เรี ยกร้องของขวัญของรางวัลตอบแทนหรื อให้โดยเสน่หา ไม่ให้คู่สมรสก้าวก่ายใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่ยอมให้ผูอ้ ื่นใช้ตาํ แหน่ งหรื อแอบอ้างนําตําแหน่ งไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
และไม่ ย อมให้ มี ก ารแทรกแซงการแต่ ง ตั้ง บรรจุ ข ้า ราชการ พนัก งานของรั ฐ และลู ก จ้า งของ
หน่วยงาน
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การแสดงความรับผิดชอบเมื่อบริ หารงานผิดพลาด ข้าราชการทุกคนควรมีความพร้อม
ถูกลงโทษเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ผดิ พลาดทําความเสี ยหายแก่ทางราชการและประชาชน มีความพร้อมใน
การลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ปกป้ องเมื่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําความผิด การยอมรั บผิดเมื่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาทํา งานผิด พลาดเนื่ อ งจากการสั่ง การของตนเอง ไม่ โยนความผิด ให้บุ คคลอื่ น
มี ความพร้ อมที่ จะลาออกเมื่ อปฏิ บตั ิ หน้าที่ บกพร่ องร้ ายแรง และการพร้ อมยอมรั บความผิดเมื่ อ
ทํางานผิดพลาด เกิดการเสี ยหายแก่ทางราชการและประชาชน
2. องค์ ประกอบของ ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง ของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐพืน้ ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
องค์ป ระกอบของภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครั ฐ พื้ น ที่ ภ าค
ตะวัน ออกของประเทศไทย ก่ อ นดํา เนิ น การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ และหลัง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบพบว่า มีองค์ประกอบดังนี้
2.1 องค์ประกอบการสร้างบารมี
2.2 องค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ
2.3 องค์ประกอบด้าน การกระตุน้ ทางปัญญา
2.4 องค์ประกอบด้าน การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
สามารถอธิ บายได้ว่า ข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้า
ฝ่ าย ซึ่ งเป็ นผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงในองค์กรภาครั ฐ พื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ควรมี
บทบาทในการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในองค์กร การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงานแก่บุคคลอื่น
การทํางานอย่างมีมาตรฐานและเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงานและประชาชน การคํานึ งถึงประโยชน์
องค์กรเป็ นหลัก การมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบตั ิงาน การทํางาน
อย่างทุ่มเทและเชื่อมัน่ มีความซื่อตรงต่อหน้าและลับหลัง มีความเชื่อมัน่ และรอบรู ้ในประสบการณ์
ทํางาน มีการปรับวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ การมองอนาคตด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ และมีความกระตือรื อร้นในการทํางานอยูเ่ สมอ
ข้าราชการระดับหัวหน้าส่ วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่ าย ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ควรมีบทบาทในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ควรมีการส่ งเสริ มให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การชื่นชมยินดี
ในการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแก้ไขปั ญหาเองก่อน
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การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การแก้ไ ขปั ญ หาว่ า ทุ ก ปั ญ หามี ท างออก การให้ ข วัญ และกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม สร้างทีมงานที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
องค์ กรภาครัฐพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกของประเทศไทย
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวก กับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
การพบปะช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วย
1) การกระตุน้ ทางปั ญญา 2) การสร้างบารมี 3) การสร้างแรงบันดาลใจ และ 4) การคํานึ งถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล ตามทฤษฏีของ บาสส์ (Bass, 1999)การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์กบั การพบปะ
และให้ความช่ วยเหลื อประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ การมี หลักธรรมและจิ ตสํานึ กที่ ดีงาม และการ
วางตัวให้เหมาะสม ตามหลักของสร้างบารมี หรื อ บารมี 10 ทัศ
การสร้างบารมี เกิดขึ้นได้จาก 1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
2) การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม และ3) การวางตัวให้เหมาะสม การกระตุน้ ทางปั ญญา
สัมพันธ์กบั การมีหลักธรรม และจิตสํานึกที่ดีงาม ตามหลักธรรมของ โยนิโสมนสิ การ นําไปสู่ การมี
จิตสํานึ กที่ดีงามในหลักธรรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงการพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นส่ วนหนึ่งของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ถือเป็ นองค์ประกอบ
ที่มีน้ าํ หนักมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือ การ
กระตุน้ ทางปั ญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
แสดงให้เห็ นว่า การพบปะช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นการสร้างบารมีช่วยให้เกิดการ
กระตุน้ ทางปั ญญาเกิดการสร้างแรงบันดาลใจเข้าถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามทฤษฏี
ของ (Bass & Avolio, 1991) และ บาสส์ (Bass, 1999) ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความสามารถ
ชักนําให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตามได้ดงั่ ใจประสงค์และเกิดความพึงพอใจ ต้องรู ้จกั นําหลักธรรมไปบูรณาการ
ใช้อย่างเหมาะสม หลักธัมมาธิปไตย
การวางตัวให้เหมาะสม สอดคล้องกับ หลักทิศ 6 การพบปะและช่วยเหลือประชาชน
อย่างสมํ่าเสมอ การวางตัวให้เหมาะสม การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม การสร้างบารมี และ
การกระตุน้ ทางปั ญญา สอดคล้องกับหลักอปริ หานิ ยธรรม 7 รู ้หลักบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การมี ห ลักธรรมและจิ ตสํานึ ก ที่ ดี งาม การวางตัว ให้เ หมาะสม การไม่ บิดเบื อนข้อมู ลและไม่ ใ ช้
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ตําแหน่ งหาผลประโยชน์ การสร้างบารมี และการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กบั การไม่ยึด
ตนในแบบ อัตตาธิปไตย การสร้ างบารมี มี ความสัมพันธ์กับ การพบปะและให้ความช่ วยเหลื อ
ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม และการวางตัวให้เหมาะสม ตาม
หลักของสร้างบารมี หรื อ บารมี 10 ทัศ การสร้างบารมี เกิดขึ้นได้จาก 1) การพบปะและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ตามหลักทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้ ก
ทุกข์ได้ยาก หลักเมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย การให้ความช่ วยเหลือ
ประชาชนให้พน้ ทุกข์อย่างทันท่วงที 2) การมีหลักธรรมและจิตสํานึ กที่ดีงาม ตามหลักสัจจบารมี
3) การวางตัวให้เหมาะสม ตามหลักอุ เบกขาบารมี การกระตุน้ ทางปั ญญา สัมพันธ์กับการมี
หลักธรรม และจิตสํานึกที่ดีงามตามหลักธรรมของ โยนิโสมนสิ การ การกระตุน้ ทางปั ญญา สอดคล้องกับ
อิทธิบาท 4
ข้ อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ภาครัฐ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ผูว้ ิจยั เสนอแนะไว้ 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ข้อเสนอแนะ
ในการนําองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริ ยธรรม ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และการฝึ กอบรม
จริ ยธรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 2) ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1.ข้อเสนอแนะในการนํา องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง และการฝึ กอบรมจริ ยธรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
องค์ก รควรให้ค วามสํา คัญ กับ การพบปะและช่ ว ยเหลื อ ประชาชนอย่า งสมํ่า เสมอ
เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมทางจริ ยธรรมซึ่ง สัมพันธ์กบั องค์ประกอบทั้ง 4 ของ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง คือ การกระตุน้ ทางปั ญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ และ
การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ
เป็ นการสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังช่วยให้เกิดการกระตุน้
ทางปั ญญาให้กับผูบ้ ริ ห ารเองให้เ กิ ด แนวคิ ด ใหม่ ๆ ในการทํา งานเพื่ อประชาชน นอกจากนี้ ยัง
ก่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจกับตัวผูบ้ ริ หารเอง ท้ายที่สุด การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอนั้น ทําให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามมาด้วยเช่นกันดังนั้น
ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ควรให้ความสําคัญกับการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นองค์กรควร
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สนับสนุนให้ผบู ้ ริ หาร มีการพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดกับตัวผูบ้ ริ หารเอง
การพบปะและช่ วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ ทุกข์สุขและรั บฟั ง
เรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรี บหาทางช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิน้ ัน เป็ นการแสดงให้เห็ นถึง ความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริ ง
เนื่ องจาก ภายใต้สถานการณ์ แห่ งการเปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นภายใน
องค์กรแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึงผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ต้องบริ หารจัดการให้ได้ ด้วยวิธีการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ
จะทํา ให้ รั บ รู ้ กับ ปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง ได้รั บ ข้อ มู ล จริ ง มาทํา การวิ เ คราะห์ แ ละหาแนวทางแก้ไ ขที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจริ ง รั บรู ้ ตน้ เหตุที่แท้จริ งของปั ญหา และหา
วิธีการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุน้ นั ๆ การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ยังได้สร้างให้เกิด
บารมีในการทํางาน เนื่ องจากประชาชนและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้การยอมรับเชื่ อถือ ยกย่องในการ
ทํางาน เกิ ดการกระตุ น้ ทางปั ญญาแก่ ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพราะมี การคิ ดวิเคราะห์ หา
แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา เกิ ดการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เนื่ องจากได้การรู ้ เห็ น ขั้นตอนการแก้ไขปั ญหา และผลสําเร็ จจากวิธีการแก้ไขนั้น ได้สร้ างแรง
บันดาลใจในการบริ หารจัดการ เนื่ องจากเห็นผลงานเชิ งประจักษ์ และท้ายที่สุด ยังทําให้ผูบ้ ริ หาร
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เข้าใจถึงความแตกต่างในความสามารถของแต่ละบุคคล เนื่ องจากการทํางาน
ร่ วมกัน ใสสถานการณ์และบริ บทภายในองค์กรเดียวกัน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการทําการวิจยั ครั้งต่อไป 4ประเด็นดังนี้
1. ควรศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้ วดั ของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงและพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารในองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ควรศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมทางจริ ยธรรมในขอบเขตอื่นๆ
เช่น ด้านประชากรในผูบ้ ริ หารทุกระดับของแต่ละองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น
3. ควรศึ ก ษาต่ อ ยอดงานวิ จ ัย นี้ ในองค์ก รภาครั ฐ และเอกชนอื่ น ๆให้ค รอบคลุ ม ทั่ว
ประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4. ควรพัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมทางจริ ยธรรมและภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงด้วย
การทําวิจยั อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบต่อไปในอนาคต
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุฬราช คณบดีวทิ ยาลัยพณิ ชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ดร.ทวี นริ สศิริกลุ

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3. ดร. นายแพทย์ ถวัลย์ พบลาภ

นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม

4. ดร.ชาติชยั อุดมกิจมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

5. รองศาสตราจารย์ แน่งน้อย ดวงดารา

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ สัมภาษณ์
1. นายปราโมทย์ โชติมงคล

ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2. ดร.จรวยพร ธรนินทร์

กรรมการพิทกั ษ์คุณธรรม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ สุ วรรณบุปผา

รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

4. นางยุพา ทองช่วง

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม

5. หัวหน้ากลุ่มงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

จํานวน 2 คน

6. หัวหน้ากลุ่มงานจังหวัดนครนายก

จํานวน 2 คน

7. หัวหน้ากลุ่มงานจังหวัดชลบุรี

จํานวน 2 คน
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คําถามหลัก
-พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร ตามความเห็น
หรื อการรับรู ้ของท่านเป็ น
อย่างไร
ท่านให้ความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนี้อย่างไร
-ผูบ้ ริ หารองค์กรจะมีการ
แสดงออกทางจริ ยธรรมต่อ
ใคร หรื อกลุ่มใดบ้าง

คําถามรอง
- ความดีหมายความว่าอย่างไร
- ความถูกต้องหมายความว่าอย่างไร
- การไม่ทาํ ให้ใครเดือดร้อน
หมายความว่าอย่างไร
- การแสดงออกต่อใคร ในเรื่ องใดบ้าง
และอย่างไร ที่ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่ผบู ้ ริ หาร
มีต่อใต้บงั คับบัญชา และกลุ่มอื่นๆ
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คําถามเจาะลึก
มีพฤติกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้อง หรื อทําอย่างไร ทําไมถึงทํา เพราะเหตุใด บ่งชี้วา่
ผูบ้ ริ หาร มีหรื อไม่มีจริ ยธรรม
1. การพิจารณาความดีความชอบ
2. การสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
4. การจํากัดของทรัพยากร
5. ความขัดแย้งของนโยบาย / ระเบียบกับการปฏิบตั ิ
6. ระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบตั ิ
7. การพิจารณาให้คุณให้โทษ
ผู้รับบริ การ
1. ความเร่ งด่วน/ กรณี ฉุกเฉิน/ ถูกขอร้อง
2. ทําในเรื องผิดหลักการ/ ผิดระเบียบ
3. กรณี ที่ได้รับค่าตอบแทน/ สิ นนํ้าใจจากการช่วยเหลือในการให้บริ การ ท่านทํา
อย่างไร ทําไมถึงทําเช่นนั้น
กลุ่มของสังคมและครอบครั ว
1. ขอให้ช่วยเหลือในกิจการบางอย่างที่นอกเหนือระเบียบหรื อหลักการ
2. ขอร้องให้ทาํ อะไรที่เรารู ้สึกอึดอัด ลําบากใจที่จะทํา
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมทางจริ ยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารองค์ กรภาครัฐ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดการรับรู ้ของท่าน เกี่ ยวกับพฤติกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมและภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารองค์กร และการศึกษาวิจยั นี้ จะหา
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รภาครั ฐ ในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย ผลการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการบริ หารองค์กรภาครัฐในยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปพัฒนาต่อไป และขอ
ชี้แจง ดังนี้
คําชี้แจง
1. ผูต้ อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ ตั้งแต่หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อ
หัวหน้ากลุ่มงาน หรื อหัวหน้าฝ่ าย ระดับจังหวัด ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง, จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)
2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร,
ตลอดจนประสบการณ์การทํางาน และการเข้าศึกษาอบรมพิเศษ (ถ้ามี)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
3. กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และตรงตามความคิดเห็นของท่าน
4. การตอบแบบสอบถาม หรื อไม่ตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลกับการปฏิบตั ิงานของท่าน
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5. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ ผูว้ ิจยั จะนําไปใช้สาํ หรับการวิจยั เท่านั้นและ
ความคิดเห็นของท่านจะเก็บเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่น การวิจยั จะเสนอข้อมูลในภาพรวมและ
ไม่สามารถสื บค้นข้อมูลของท่านได้
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายวัชรพล คงมนต์
นักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สั งคม และประชากร, คุณสมบัติด้านการ
ทํางาน และการเข้ าศึกษาอบรมด้ านจริยธรรม
กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย X ในช่อง ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ตามความเป็ นจริ ง
ของท่าน
1. อายุ (โปรดระบุอายุจริ งในปี ปั จจุบนั )..........................ปี
2. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
3. จํานวนบุตร (ระบุจาํ นวน).....................คน
4. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หย่าร้าง
( ) 4. หม้าย
5. การศึกษา
( ) 1. ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 3. ปริ ญญาโท
( ) 4. ปริ ญญาเอก
6. เงินเดือนของท่าน (โดยประมาณ)...............................ต่อเดือน
7. หนี้สิน (ถ้ามี)..........................บาท
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8. ระยะเวลาที่ทาํ งาน (อายุราชการตั้งแต่เริ่ มต้นถึงปั จจุบนั )....................................ปี
9. การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
10. ตําแหน่งในองค์กร......................................................................(โปรดระบุตาํ แหน่ง)
11. การฝึ กอบรมนอกเหนือจากการได้ปริ ญญา (โปรดระบุ ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................
.................................................................... (โปรดระบุหลักสูตรที่เคยผ่านการอบรมภายใน 3 ปี )
12. การเข้าอบรมด้านจริ ยธรรม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
13. การศึกษาดูงานด้านจริ ยธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
14. การศึกษาทางจริ ยธรรมเพิ่มเติม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
15. การฝึ กปฏิบตั ิ ทางจริ ยธรรม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
คําชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามด้วยการทําเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับ
การปฏิบตั ิของท่านมากที่สุด ตามที่ระบุในช่อง (บ่อยมาก บ่อย บางครั้ง นานๆ ครั้ง และไม่เคยเลือก
เพียงหนึ่ง)
ข้ อ

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

การสร้ างบารมี
1 ท่านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงานและคนรอบข้าง
2 ท่านเป็ นผูม้ ีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานสูง
และติดตามผลการปฏิบตั ิงานโดยเน้นที่
คุณภาพ
3 ท่านปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรและสมาชิก
4 ท่านมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ
5 ท่านทํางานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลงาน
ตามเป้ าหมายที่วางไว้
6 ท่านติดตามสถานการณ์ภายนอกที่คาดว่าจะ
ส่ งผลกระทบ และเตรี ยมการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางานไว้ล่วงหน้า
7 ท่านมีความซื่อตรง ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
และ กฎ ระเบียบขององค์กร
8 ท่านเป็ นผูม้ ีความเชื่อมัน่ และรอบรู ้ในงาน
ที่ปฏิบตั ิ
9 ท่านสนับสนุนให้เกิดความรัก สามัคคี
มีการทํางานเป็ นทีม

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

การสร้ างแรงบันดาลใจ
ท่านสนับสนุนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนสําหรับ
งานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
ท่านให้โอกาสผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการ
แก้ปัญหาของตน ก่อนให้ความช่วยเหลือ
ท่านทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเชื่อมัน่ ว่าปัญหา
ทุกอย่างมีทางออกเสมอ
ท่านกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานไว้สูง
เพื่อให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกท้าทาย
ท่านให้การสนับสนุนในด้านขวัญและ
กําลังใจอย่างต่อเนื่อง
ท่านไม่ตาํ หนิความผิดพลาดของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่เข้าช่วยแก้ไข
ท่านเป็ นคนมองอนาคตบนพื้นฐานของ
ข้อมูลและสถานการณ์
ท่านมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
อยูเ่ สมอ
ท่านสร้างความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า มัน่ คงในงานให้กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การกระตุ้นทางปัญญา
ท่านกระตุน้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้แนวทาง
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
ท่านแนะนําผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้รู้จกั ใช้
ประโยชน์จากปั ญหาอุปสรรค
ท่านแนะนําแนวทางใหม่ๆ ในการทํางาน
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชานําไปลองปฏิบตั ิ

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

22 ท่านแสดงความชื่นชมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ที่กล้าแสดงความคิดเห็น
23 ท่านยอมรับความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
แม้จะไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน
24 ท่านกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางานอย่าง
สร้างสรรค์ขององค์กร
25 ท่านไม่ตาํ หนิผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ที่ไม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการทํางานดั้งเดิมที่ได้เคย
กําหนดไว้
26 ท่านกําหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กรร่ วมกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
27 ท่านไม่ชอบวิธีการทํางานแบบเดิมๆเพราะ
ทําให้รู้สึกปลอดภัย
28
29
30
31
32

การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
ท่านยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล
ท่านให้ความสําคัญกับความต้องการของ
แต่ละบุคคล
ท่านมอบหมายงานตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล
ท่านสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตาม
ความสามารถในการรับรู ้ของแต่ละบุคคล
ท่านให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆ
น้อย ๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด

33 ท่านติดตามและแจ้งผลการปฏิบตั ิงานให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทราบเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนางานครั้งต่อไป
34 ท่านรับฟังและให้ความสําคัญกับความ
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
35 ท่านไม่ใช้คาํ พูดดูถูกความสามารถของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
36 ท่านสัง่ งานโดยมีการสนใจความรู ้สึก
ของผูป้ ฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมทางจริยธรรม
คําชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามด้วยการทําเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิของ
ท่านมากที่สุด ตามที่ระบุในช่อง (บ่อยมาก บ่อย บางครั้ง นานๆครั้ง และไม่เคย เลือกเพียงหนึ่ง)
ข้ อ
พฤติกรรมทางจริยธรรม
ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

1
2
3
4
5
6

การนําหลักธรรมมาใช้ ในการทํางาน
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยความอดทน
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยความเป็ น
ธรรม
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยความเอื้อเฟื้ อ
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยความสุ ภาพ
ท่านให้บริ การประชาชนด้วยการเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน

มาก

ปานลาง

น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

พฤติกรรมทางจริยธรรม

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

7
8
9
10
11

12
13
14

การมีจิตสํ านึกทีด่ ีงาม
ท่านอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ท่านเคารพความคิดเห็นของประชาชน
ท่านนําความคิดเห็นประชาชนมาปรับปรุ ง
การให้บริ การ
ท่านสํารวจความพึงพอใจแก่ประชาชน เพือ่
พัฒนาบริ การ
ท่านให้บริ การโดยคํานึงถึงการเอาใจเขามา
ใส่ ใจเรา
การวางตัวให้ เหมาะสม
ท่านใช้จ่ายแต่เพียงพอดี อย่างสมฐานะ
ท่านวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองในทุก
ระดับ
ท่านวางตัวที่เป็ นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น

15 ท่านแบ่งเวลางานบริ การกับดูแลครอบครัว
ให้เหมาะสม
การไม่ ใช้ สถานะหรือตําแหน่ งไปแสวงหา
ผลประโยชน์
16 ท่านไม่แทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน
เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ
ท่านไม่ให้คู่สมรส ญาติสนิ ท หรื อผูใ้ กล้ชิด
17 ก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
หรื อผูอ้ ื่น
18 ท่านไม่ยอมให้ผอู ้ ื่น ใช้ตาํ แหน่ง หน้าที่ของ
ท่านไปใช้

มาก

ปานลาง

น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

พฤติกรรมทางจริยธรรม

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

19 ท่านไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบ
20 ท่านไม่เรี ยกของขวัญ ของกํานัล จากบุคคล
อื่น เพื่อประโยชน์อนั อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
การพบปะและช่ วยเหลือประชาชนอย่ าง
สมํ่าเสมอ
21 ท่านออกเยีย่ มเยียนประชาชนสมํ่าเสมอ
22 ท่านรับเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชน
อย่างเต็มใจ
23 ท่านช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่ งด่วน
24 ท่านช่วยเหลือประชาชนทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
25 ท่านมีช่องทางสื่ อสารให้ประชาชนร้องทุกข์
โดยสะดวก
การไม่ ใช้ และไม่ บิดเบือนข้ อมูลข่ าวสารของ
ราชการ
26 ท่านใม่ใช้ข่าวสารของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
27 ท่านไม่นาํ ข้อมูลข่าวสารทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์พวกพ้องในทางมิชอบ
28 ท่านไม่ยอมให้บุคคลอื่น นําข้อมูลข่าวสาร
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ
29 ท่านไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
30 ท่านไม่ยอมให้บุคคลอื่น บิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารที่ท่านรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์

มาก

ปานลาง

น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อ

พฤติกรรมทางจริยธรรม

ระดับความถีข่ องการปฏิบตั ิ
มากทีส่ ุ ด

การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ผิดพลาด
31 ท่านยอมรับผิดชอบ เมื่อทํางานผิดพลาด
32 ท่านพร้อมที่จะลาออกเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่
บกพร่ องร้ายแรง
33 ท่านยอมรับผิดชอบ เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทํางานผิดพลาด
34 ท่านพร้อม ลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชากรณี
ลงโทษตามวินยั เมื่อสิ้ นสุ ดการสอบสวน
และ อุทธรณ์
35 ท่านพร้อมถูกลงโทษ กรณี ผบู ้ งั คับบัญชา
ลงโทษตามวินยั เมื่อสิ้ นสุ ดการสอบสวน
และอุทธรณ์

มาก

ปานลาง

น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
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ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
นายวัชรพล คงมนต์

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2549
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553 - ปั จจุบนั

ประกาศนียบัตร สาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดชลบุรี
สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.BA.) มหาวิทยาลัยบูรพา

เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน 2 สถานีอนามัยตําบลบ่อวิน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าทีบริ หารงานสาธารณสุ ข 6 (หัวหน้าสถานีอนามัย)
สถานีอนามัยบ้านเขาชอางค์ ตําบลพลวงทอง อําเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานสาธารณสุ ข 6 ปฏิบตั ิงานผูช้ ่วยสาธารณสุ ข
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ (หัวหน้าสถานีอนามัย)
ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
บ้านทับเจริ ญ ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

