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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) องคป์ระกอบพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์ร

ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 2) องคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยและ  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐ ในเขตภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี 
และนครนายก ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดบัหัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั หัวหน้ากลุ่มงาน และ
หวัหนา้ฝ่ายระดบัจงัหวดั จาํนวน 249 คน เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนาํมาพฒันาแบบสอบถาม
ทั้งสองชุด ไดแ้ก่ พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 
องคก์รภาครัฐ โดยผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 

ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่  การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ การแสดง
ความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และการวางตวัใหเ้หมาะสม 
ส่วนภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การกระตุน้ทาง
ปัญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร องคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ไดผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยเรียงตามค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย (Regress Weight Coefficiency) และนํ้ าหนกัขององคป์ระกอบไดค่้าดงัน้ี พฤติกรรมทางจริยธรรมมี    
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.74 และการวิเคราะห์องคป์ระกอบยอ่ยพบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ดงัน้ี    
การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม เท่ากบั 0.77  การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอเท่ากบั 0.57 การ
วางตวัใหเ้หมาะสม เท่ากบั 0.54  การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ เท่ากบั 0.32 และการ
แสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด เท่ากบั 0.30 

ผูว้ิจยัไดเ้สนอใหก้าํหนดตวัช้ีวดัในองคก์รภาครัฐ โดยให้ความสาํคญักบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ในองค์กรภาครัฐ เน่ืองจากภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัองค์กรราชการในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลง และควรพฒันาขา้ราชการไทยให้มีคุณสมบติัในการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยใชก้ารฝึกอบรม
ทางจริยธรรม การกาํหนดรูปแบบในการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นการบริหารจดัการเชิงคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองจาก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นตวักาํหนดภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
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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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บทที ่1 
 
 

บทนํา 
 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในสภาวะปัจจุบนั โลกอยูใ่นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนักนัสูง ซ่ึงนบัวนัจะ
ทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน และในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก จึงหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีรุนแรงโดยได้รับผลกระทบ
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อนัจะเห็นไดช้ดัจากปัญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าในสภาวะแบบน้ี ทุก
องคก์รควรมีการปรับตวั เปล่ียนแปลงและหาวิธีการในการพฒันาตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถ
ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื มีสนัติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่
 
 องคก์รต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น บริษทัเจเนอรัล มอเตอร์ สภาคองเกรส ตลาด
หลกัทรัพยอ์เมริกนั สหพนัธ์กีฬาเบสบอล และโบสถค์าธอลิก ก็ยงัถูกตั้งขอ้สงสัยว่าเกิดอะไรข้ึน 
ระหวา่งการทุจริต กบัการไม่มีความสามารถในการทาํงาน หรือทั้งสองอยา่งร่วมกนั และเป็นเสมือน
รากฐานแห่งความลม้เหลว ประชาชนผูอ้ยูใ่นระบบ มีความเฉลียวฉลาดรู้ทนั มีความตอ้งการให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้นไม่ว่าจะเป็น ดา้นอาํนาจ ตาํแหน่ง และค่าตอบแทน ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม แต่หลงัจากท่ีพบเร่ืองการทุจริตเกิดข้ึน ทาํให้เกิดวิกฤติศรัทธาข้ึนในกลุ่มมหาชน 
ส่วนใหญ่ตั้งขอ้สงสัยว่ามีการพฒันาของวงจรทุจริตเกิดข้ึน นาํมาซ่ึงการเพ่ิมระดบัการทุจริต และ
การหลีกเล่ียงภาษี สอดคลอ้งกบั การสาํรวจของ กลัลพั ในปี 2008 ท่ีสาํรวจระดบัความไวใ้จ พบว่า 
กลุ่มของธนาคารมีระดบัความไวใ้จท่ี ร้อยละ 32 ลดลงจากปี 2004 ร้อยละ 50ส่ือส่ิงพิมพมี์ระดบั
ความไวใ้จท่ี ร้อยละ 24 ลดลงร้อยละ 40 และทา้ยสุดสภาคองเกรสไดรั้บความไวใ้จนอ้ยท่ีสุดเพียง
ร้อยละ 12 (คริสโตเฟอร์เฮย,์ 2010) 



2 

 
 องคก์รเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยไดเ้ปิดเผยผลการจดัอนัดบัดรรชนีช้ีวดั ภาพลกัษณ์
คอรัปชัน่ประจาํปีพ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศไทยได ้3.4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน อยู่
อนัดบัท่ี 80จากการจดัอนัดบัทั้งหมด 183 ประเทศทัว่โลกและอยูอ่นัดบัท่ี 10 จาก 26 ประเทศใน
ภูมิภาค เอเชีย โดยในปีน้ี ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศโคลอมเบีย, เอลซัลวาดอร์,กรีซ, 
โมร็อกโก และเปรู โดยท่ีผลการจัดอันดับประจาํปีน้ี ประเทศส่วนใหญ่ยงัคงมีคะแนนตํ่ากว่า
คร่ึงหน่ึง มีเพียง 49 ประเทศเท่านั้นท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนข้ึนไปโดยประเทศนิวซีแลนด์
สามารถครองแชมป์อนัดบั 1 ในระดบัโลก (9.5 คะแนน) และไดค้ะแนนมากข้ึนกว่าปีท่ีแลว้ ส่วน
เดนมาร์กและฟินแลนด์เป็นอนัดบัสอง (9.4 คะแนน) อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ประเทศโซมาเลียและ
เกาหลีเหนือ (1.0 คะแนน) ส่วนในภูมิภาคเอเชียสิงคโปร์ยงัครองอนัดบัหน่ึง (9.2 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณา ตามกลุ่มประเทศและภูมิภาคพบว่า กลุ่มประเทศสมาชิกองคก์รเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจ
และการพฒันา หรือOECD และประเทศในภูมิภาคยโุรป ส่วนใหญ่มีคะแนนค่อนขา้งดีกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ 
ขณะท่ีกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวนัออกและเอเชียกลาง และภูมิภาคแอฟริกามีคะแนน
ค่อนขา้งนอ้ย (จุรี วิจิตรวาทการ, 2554) 
 จากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มต่างๆทั้งภายในและภายนอกระบบราชการ             
ทาํให้หน่วยราชการต่างๆ ตอ้งมีการปรับตวัเองอยู่ตลอดเวลา พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เป็นกลไกท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการขบัเคล่ือน
ให้หน่วยราชการตอ้งมีการปรับตนเองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งในดา้นการพฒันาผูน้าํ
แห่งการเปล่ียนแปลงแนวใหม่ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการองค์การไปสู่ การพฒันาการเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของภาคราชการ ซ่ึงมีองคป์ระกอบของการบริหารงานแบบมีคุณธรรม
และจริยธรรม ท่ีมุ่งเนน้ให้ขา้ราชการพลเรือนยึดถือปฏิบติั ดว้ยการส่งเสริมให้เกิดข้ึน เช่น รางวลั
ขา้ราชการดีเด่นประจาํปี และการลงโทษดว้ยการออกบทลงโทษในเร่ืองการทุจริต และประพฤติ                
มิชอบในหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีกระทรวงยติุธรรมตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หน่วยงานราชการไทย 
 จริยธรรม (Morality) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549) หมายถึงธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ
ปฏิบติัในการบริหารงานราชการ เช่น บริหารงานดว้ยความความซ่ือสัตย ์สุจริต บริสุทธ์ิใจ เสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และมีเมตตา เป็นต้นในสภาพความเป็นจริง ปัญหาในการบริหารราชการของ
หน่วยงานของรัฐบางแห่งเกิดจาการขาดจริยธรรมของฝ่ายการเมืองและ/ หรือฝ่ายประจํา                        
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต และไม่บริสุทธ์ิใจ ก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหา
การฉ้อราษฎร  แสวงหาผลประโยชน์ ใส่ ตนเองและพวกพอ้ง และปัญหาการทาํลายความเป็นธรรม
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ในสังคมแนวคิดเก่ียวกบัจริยธรรมจึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ จริยธรรมของ           
ข ้าราชการมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุท่ีการบริหารราชการไม่ อาจเกิดประสิทธิภาพท่ี
เอ้ืออาํนวยประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชนได ้ หากข ้าราชการซ่ึงเป็นกลไกของทางราชการ
ท่ีสาํคญั “ขาดจริยธรรมของขา้ราชการ” ซ่ึงครอบคลุมถึง การขาดจิตสาํนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ 
ท่ีดีงามเพื่อส่ วนรวม การขาดจริยธรรมของข ้าราชการมีส่ วนสาํคญัทาํให้ ข ้าราชการเป็นจาํนวนมาก
ประพฤติมิชอบในวงราชการ การกระทาํหรือผลงานท่ีปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพและไม่ มี
ประสิทธิภาพ 
 การขาดจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ทาํให้เกิดผลเสียกบัประชาชน ในหลายกรณี
ประกอบดว้ย  1) การไม่นาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน เช่น กรณีปัญหาการทุจริตในการจดัซ้ือ  
จดัจา้งของหน่วงงานขา้ราชการ 2) การขาดจิตสาํนึกท่ีดีงามในการทาํงาน เช่น กรณีการปฏิบติัหนา้ท่ี
ไม่ตรงเวลา มาสาย กลบัเร็ว ของขา้ราชการสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทะเบียนราษฏร์ 3) การวางตวั 
ไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ เช่น กรณีขา้ราชการเล่นการพนนัฟุตบอล 4) การใชส้ถานะ
หรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น กรณีการลกัลอบนาํแรงงานเถ่ือนชาวกมัพชูาเขา้ประเทศ 
และการปลอมแปลงบตัรประชาชน 5) ขาดการพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอเช่น กรณีบกพร่องในการจ่ายเงินเยยีวยาผูป้ระสบอุทกภยัในพื้นท่ี โดยผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ
ไม่ติดตาม กาํกบังาน 6) การใชแ้ละบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น กรณีนายทุนสวนป่า 
ออกโฉนดท่ีดินทบัพื้นท่ีสาธารณะโดยร่วมมือกบัขา้ราชการ 7) การไม่แสดงความรับผดิชอบในการ
บริหารงานผดิพลาด เช่น กรณีการปล่อยให้ส่ิงของบริจาคผูป้ระสพอุทกภยัถูกนํ้ าท่วม เสียหาย โดย
ไม่มีผูรั้บผดิชอบ 
 ขา้ราชการเป็นกลไกสําคญัในการบริหารราชการแผ่นดินนับแต่อดีตถึงปัจจุบนัและ
ยงัคงมีความสาํคญัต่อไปในอนาคตหากขา้ราชการขาดจริยธรรมยอ่มส่งผลเสียต่อประเทศชาติและ
ประชาชนจริยธรรมของขา้ราชการเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นเพราะจริยธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญั
ในการกาํหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบติัหน้าท่ีราชการของขา้ราชการซ่ึงส่งผลต่อการให้บริการ
สาธารณะและการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนของปัญหาของขา้ราชการอาจแบ่งเป็น
ปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากระบบราชการและมาจากตวัขา้ราชการปัญหา ดงักล่าวน้ีจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน
หากขา้ราชการขาดจริยธรรมหรือขาดจิตสาํนึกในการเป็นขา้ราชการท่ีดีดงันั้นจึงจาํเป็นยิ่งท่ีจะตอ้ง
พฒันาจริยธรรมโดยรัฐบาลหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาขา้ราชการ 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549) 
 ผูบ้ริหารถือเป็นหน่ึงในกุญแจสาํคญัท่ีจะทาํให้บริษทัดาํเนินการอย่างมีจริยธรรมหรือ 
ไม่มีจริยธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการตดัสินใจเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารจึงมี
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โอกาสมากกว่าคนอ่ืนในการท่ีจะก่อให้เกิดแนวคิดทางด้านจริยธรรมข้ึนในองค์การ คุณค่าและ
เหตุผลทางดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารระดบัสูง จะเป็นแบบอย่างให้
บุคคลอ่ืนๆในองคก์ารยดึถือปฏิบติัตาม โดยคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํทางดา้นจริยธรรม จะแสดง
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีมีศีลธรรมในเร่ืองของการมีอิทธิพลในแง่บวกขององคก์าร เพราะคุณสมบติัของ
ผูน้าํท่ีเน้นดา้นจริยธรรม ทาํให้มีผูด้าํเนินตามในองคก์ารดว้ย ซ่ึงการมีมาตรฐานทางดา้นศีลธรรม
ของผูบ้ริหารจะทาํให้สามารถตดัสินใจทางดา้นจริยธรรมในท่ีทาํงานไดง่้ายข้ึน (อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, 
2546) ถา้หากผูน้าํและองค์การธุรกิจใดปราศจากจริยธรรม ผูน้าํระดบัสูงจะพบว่าองคก์รของตน  
เต็มไปดว้ยปัญหาและมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งประสบความหายนะในท่ีสุด ในทางกลบักนัหากองคก์ร
ธุรกิจใดอุดมด้วยจริยธรรม ย่อมเป็นท่ียอมรับนับถือ ได้รับความเช่ือถือ ได้รับโอกาส มีความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั มีอนาคตไกล สรุปไดว้า่ จริยธรรม คือ วิถีทางสู่ความสาํเร็จในระยะยาวอยา่ง
ย ัง่ยนื จึงเป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นท่ีองคก์รธุรกิจท่ีดี ท่ีมีความเป็นเลิศจะตอ้งมีจริยธรรม คุณความดี 
จากมุมมองของสงัคมประเทศชาติและสงัคมโลก (นิตย ์ สมัมาพนัธ์,2546) 
 ยคุโลกาภิวตัน์เป็นยคุท่ีสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้
ความสําคญักบัการรวมตวักนัในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอาํนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ เช่นเดียวกนัในเอเชีย ประเทศจีนและอินเดียมีบทบาทในภูมิภาคมาก
ข้ึนตามลาํดบั ดงันั้น การผนึกกาํลงัของอาเซียนซ่ึงมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
ยอ่มทาํให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและปัญหา
ทา้ทายไดดี้ยิง่ข้ึน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และช่วยใหเ้สียงของอาเซียนมีนํ้ าหนกัมากข้ึน 
และทาํให้อาเซียนมีอาํนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากข้ึนดว้ย ทาํให้ สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ตระหนักถึงการสร้างและเตรียมความพร้อมของขา้ราชการไทยเพ่ือรับ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดว้ยการให้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตลอดจนศึกษา คน้หาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพฒันาขา้ราชการกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพโดยเนน้ความสาํคญัของความร่วมมือกนัในการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของขา้ราชการและส่วนราชการใหมี้ความพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลง และมีวิธีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาคมอาเซียน รวมทั้งพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้คุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
 การพยายามพฒันาผูน้าํท่ีดีนั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างผลผลิตหรือบริการ องคก์ารจะ
สาํเร็จหรือลม้เหลวนั้นข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของผูน้าํในองคก์ารนั้นเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ผูน้ําท่ีดีจะพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานนั้นได้ดี และทั้ งสองฝ่ายก็จะ
ช่วยกนัสร้างผลผลิต สินคา้และบริการท่ีตอ้งการได ้ดงันั้นในทุกวนัน้ีจะเห็นไดว้่าการฝึกอบรมใน
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องคก์ารต่างๆ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัเร่ืองภาวะผูน้าํ (Leadership) โดยการพยายามแสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการพฒันานกับริหารใหเ้ป็นผูน้าํท่ีดี โดยทัว่ไปบุคคลเป็นจาํนวนมาก มกัเขา้ใจไปว่าภาวะ
ผูน้าํนั้นเป็นเร่ืองของนักบริหารในระดบัสูงเท่านั้น ซ่ึงความเป็นจริง ผูป้ฎิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่ง
บริหารต่างๆ ในทุกระดบัต่างกต็อ้งมีบทบาทของความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํทั้งส้ิน 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพมีจาํนวนมากแต่
มีแนวคิดทฤษฎีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับและกล่าวถึงกนัมากคือ “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง“ 
(Transformational Leadership) ซ่ึงมีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีสนบัสนุนทฤษฎีน้ีและยืนยนัว่าทฤษฎีน้ี
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้และสามารถพฒันาภาวะผูน้าํน้ีไดใ้นทุกองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารท่ี
อยูใ่นอเมริกา ยโุรป หรือในเอเชียสาํหรับในเอเชีย มีการศึกษาวิจยัในองคก์ารธุรกิจอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และในประเทศไทยพบว่า
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงน้ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร ผลการปฏิบติังาน ทั้งของกลุ่ม 
และของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เจตคติต่อการทาํงานความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร 
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพฒันา
บุคลากรในองคก์าร และตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆอีกมากมาย (รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2544) 
 จากการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกในประเทศแคนาดา ลินดา (Linda S. 
Kimberling, 2008) ไดศึ้กษาการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม กบั ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันเป็นความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก  จากกรณีศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีเหตุมาจากการใช้
เหตุผลทางจริยธรรม และผล คือไดภ้าวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง แสดงว่าผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะตอ้ง
มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการใชเ้หตุผลทางจริยธรรม มีแนวคิดทางจริยธรรมในการเป็นผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ตลอดจนตอ้งประพฤติปฏิบติัตน ถือการครองตนอยูใ่นจริยธรรม เน่ืองจากผูท่ี้จะมีการ
ตดัสินใจจากการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมไดน้ั้น ผูน้าํจะตอ้งเขา้ใจจริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จริยธรรมเสียก่อน นอกจากน้ียงัตอ้งมีทศันคติท่ีดี หรือจิตสาํนึกท่ีดีในการครองตนอยูใ่นกรอบของ
จริยธรรมอยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถใชก้ารตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากการศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass &Paul  SteidMeier, 1999) ไดศึ้กษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัภิบาล กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงทั้ง  4  องคป์ระกอบ คือ การสร้าง
บารมี การกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  โดย 
ท่ีบริษทัภิบาลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั คุณลกัษณะทั้ง 4 ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงนั้น ตอ้งมี
พื้นฐานมาจากคุณธรรม โดยตอ้งมีหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี หลกัความโปร่งใส หลกัความ
ซ่ือสตัย ์หลกัความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี หลกัความสามารถในการแข่งขนั โดย
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หลกัความโปร่งใสนั้น ทุกองค์กรจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสาร ส่วนหลกัความซ่ือสัตยน์ั้น เป็น
หลกัธรรมท่ีจาํเป็นสาํหรับทุกองคก์รตอ้งนาํมาใชใ้นการทาํงาน และหลกัความรับผดิชอบต่อผลการ
ปฏิบติังานตามหน้าท่ี ซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกองคก์ร ท่ีตอ้งปฏิบติัให้เห็นถึงความรับผิดชอบ 
อยา่งเป็นรูปธรรม(ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552) 
 ส่วนราชการระดับจงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออก เป็นหน่วยงานซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ            
ต่างจากส่วนราชการระดบัจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ในเขต หรือภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากตามแผนพฒันาพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกน้ี ได้รับการพฒันาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ และเป็นอุตสาหกรรมหลัก รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดโลก ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวตอ้งใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยชีั้นสูง มีการกระจายความเจริญมาสู่ภาคตะวนัออก ทาํใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทั้ งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ซ่ึงมีผลต่อสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการระดบัจงัหวดัจึงมีบทบาทอย่างมาก ในการปฏิบติัราชการ
แทนหน่วยงานส่วนกลาง ใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด อาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
บริษทั และตลอดจนภาครัฐดว้ยกนัเอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพฒันาประเทศ จากการคา้ การ
ลงทุนจาํนวนมหาศาล ท่ีจะนําเม็ดเงินกลบัเขา้สู่ประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไปพฒันา
ประเทศ หากขา้ราชการในภาคตะวนัออกขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการดาํเนินงาน ก็จะทาํให้เกิด
ปัญหากบัประชาชน องคก์รธุรกิจ ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการพฒันาประเทศ 
  ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ซ่ึงเป็นขา้ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ยขา้ราชการแต่ละ
ฝ่ายดงัน้ี ผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดัจ่าจงัหวดัป้องกนัจงัหวดัเสมียนตรา
จงัหวดัหวัหนา้ศูนยด์าํรงธรรม หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั พฒันาการจงัหวดัเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั
โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัแรงงานจงัหวดัจดัหางานจงัหวดั สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
จงัหวดัประกนัสังคมจงัหวดัคลงัจงัหวดัเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เกษตรจงัหวดัประมงจงัหวดั                  
ปศุสัตว์จงัหวดั สหกรณ์จังหวดั ปฏิรูปท่ีดินจังหวดั ขนส่งจังหวดัอุตสาหกรรมจังหวดัพาณิชย์
จงัหวดันายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจงัหวดัสัสดีจงัหวดัประชาสัมพนัธ์
จงัหวดั พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจงัหวดั ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจงัหวดั และสถิติ
จงัหวดั  ซ่ึงแต่ละหน่วยงานยงัมีสายบงัคบับญัชาซ่ึงประกอบดว้ยหัวหนา้กลุ่มงาน และหัวหนา้ฝ่าย
ในแต่ละส่วนราชการท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง ในองคก์รภาครัฐ ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก 
 ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ด้วยความรู้ ความสามารถ                 
มีคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีดี และสามารถโนม้นา้ว
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ชกัจูงให้ผูต้ามมีพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีดี ตามความตอ้งการขององคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน           
ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ในการบริหารจดัการภาครัฐ และ
ตอบสนองต่อการเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community)ในปี พ.ศ.2558 ตลอดจนนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัสูงสุด ในสภาวะโลกไร้พรมแดน 
(Globalization) จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐเน่ืองจาก ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีพื้นฐาน               
มาจากผูน้ําท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการพฒันาผูน้ําในองค์การ
ขา้ราชการไทย และส่งเสริมการดาํรงตนอยู่ในจริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์การ
ภาครัฐต่อไป 
 
  
คาํถามของการวจัิย 
 
 1. พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออก                           
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 2. ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออก                        
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 3. พฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
พื้นท่ีภาคตะวนัออกมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1.เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐของ
พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ
ของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
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สมมติฐานการวจัิย 
 
 1. องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐของพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ย การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม
การวางตวัให้เหมาะสมกับการไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ การพบปะ              
เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใช้และไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการและการแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 
 2. องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐของพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทยประกอบดว้ยการสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทาง
ปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 3. มีความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 
 การวิจัยเ ร่ือง  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีขอบเขตดงัน้ี 
 1. ประชากรการวิจยัคร้ังน้ีจะสุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐในส่วนราชการ
ระดบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย และดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ ระดบัหวัหนา้ฝ่าย/ หวัหนา้
กลุ่มงาน/ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 งานวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม องคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง และความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ประกอบด้วยอายุ เพศ จํานวนบุตร 
สถานภาพสมรสการศึกษา  เงินเดือน หน้ีสิน คุณสมบติัดา้นการทาํงาน ประกอบดว้ย ระยะเวลาท่ี
ทาํงาน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตาํแหน่งในองคก์รการฝึกอบรม  และการเขา้
อบรมด้านจริยธรรมประกอบด้วย การเขา้อบรมด้านจริยธรรมการศึกษาดูงานจริยธรรมทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศการศึกษาจริยธรรมเพ่ิมเติมการฝึกปฏิบติัจริยธรรม 
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 พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํในองคก์ร คือ จริยธรรมขา้ราชการไทย ตามแนวคิด
ของสํานักงานขา้ราชการพลเรือนซ่ึงประกอบด้วยการนําหลกัธรรมมาใช้ในการให้บริการการ                     
มีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้บริการ การวางตัวให้เหมาะสมการไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง                           
ไปแสวงหาผลประโยชน์การพบปะเยี่ยมเยยีนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอการไม่ใชแ้ละ
ไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 
 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ บาสส์ และอาโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) 
ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
 งานวิจยัคร้ังน้ีจะใชเ้วลาศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554              
ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2554 
 3.2 ขั้นตอนสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1
พฤษภาคม 2554 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 3.3 ขั้ นตอนวิ เคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ  ตั้ งแต่วันท่ี  15               
สิงหาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31พฤษภาคม 2555 
 
ข้อจํากดัของการวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัของการวิจยั คือ  
 1. เป็นการศึกษาผูบ้ริหารในภาคส่วนของรัฐซ่ึงถือว่ามีความเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง
และอาศยักรอบการสร้างจริยธรรมขา้ราชการ ของสาํนกังานขา้ราชการพลเรือน 
 2. เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มขา้ราชการในเขตภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วน
ราชการ/ หวัหนา้กลุ่มงาน และหวัหนา้ฝ่าย ในระดบัจงัหวดั 8 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จนัทบุรี ตราด สระแกว้ นครนายก และปราจีนบุรี 
 3. เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิดการวิจยัเท่านั้น 
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กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 
 จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางจริยธรรม และ               
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยทาํให้ได้
กรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึงได้กาํหนด องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ โดยปรับปรุงจากแนวคิดจริยธรรมขา้ราชการไทย ของสาํนกังานขา้ราการ 
พลเรือน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูท้รงคุณวุฒิ10คนเพื่อสร้างเป็น
กรอบแนวคิดของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐประกอบด้วย1)การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการทํางาน2)การมีจิตสํานึกท่ีดีงาม3)การวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็น
ขา้ราชการ4)การไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์5)การพบปะเยี่ยมเยียนและ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ7)การ
แสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผ ิดพลาดและองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ซ่ึงประกอบดว้ย 1)การสร้าง
บารมี 2)การสร้างแรงบนัดาลใจ3)การกระตุน้ทางปัญญา และ 4)การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 กาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย จากทฤษฏีภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง ของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง ดา้น การสร้างบารมี หรือ การมีอิทธิพลท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized Influence or 
Charisma Leadership) คือ ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้าํนาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มและงานวิจยัของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass & Paul  SteidMeier, 1999) อธิบายว่า คุณธรรม
ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง อยา่งแทจ้ริงนั้น ตอ้งมีพื้นฐานมาจากคุณธรรม โดยท่ี 4 ปัจจยัของ
ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง ประกอบด้วย การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญาและการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์กับบรรษัทภิบาล (Cooperate 
Governance) 
 องคป์ระกอบของบรรษทัภิบาล(Cooperate Governance)ในดา้นความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี (Responsibilily) เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัซ่ึงการยึดหลกัความถูกตอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ี
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงานนั้น มีความสัมพนัธ์กับการแสดงความรับผิดชอบในการ
บริหารงานผิดพลาดซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์กร
ภาครัฐ เน่ืองจากความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาดเป็นผลจากการมีความรับผิดชอบต่อ
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หน้าท่ีการงาน การปฏิบติัหน้าท่ีดีให้ท่ีสุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แมว้่าจะเกิดความผิดพลาดข้ึน             
ก็ตอ้งแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการหาแนวทางแก้ไข และวางแนวทางการ
ดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร นอกจากน้ี การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงาน
ผดิพลาด ยงัมีความสัมพนัธ์กบั อีกหน่ึงองคป์ระกอบของบรรษทัภิบาล(Cooperate Governance) คือ
ดา้นความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตน (Accountabilily) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรู้สึกรับผิดชอบอยา่งแทจ้ริง  มีความเขา้ใจว่าตอ้งรับผดิชอบต่อใครบา้ง ในลกัษณะใดแค่ไหน
และอยา่งไรซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง เม่ือเกิดการบริหารงาน
ผดิพลาดข้ึนในทุกองคก์ร 
  ความยุติธรรม (Fairness)เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ ของบรรษัทภิบาล(Cooperate 
Governance)ถือเป็นหลกัจริยธรรมพื้นฐานในการทาํงานการสร้างความยุติธรรมในการดาํเนินงาน
ควรเร่ิมตั้งแต่ระดบันโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะตอ้งมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียม  มีหลกัการท่ี
ชัดเจน ซ่ึงความยุติธรรมน้ี มีความสัมพนัธ์กับ การนําหลักธรรมมาใช้ในการทาํงาน ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม เน่ืองจาก หลกัธรรมท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานท่ีสาํคญัยิ่ง 
คือ ความยุติธรรมท่ีจะตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนในองคก์รทุกแห่งความยุติธรรมเป็นตวักาํหนดทิศทาง              
ของสงัคม ซ่ึงความยติุธรรมของแต่ละสงัคมไม่เหมือนกนั หากในองคก์รหน่ึงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการ
เขา้สู่ตาํแหน่งโดยการพิจารณาจากความอาวุโส เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง ถือว่ายุติธรรมซ่ึงในความเป็น 
จริงแลว้ความยติุธรรมท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด เป็นความยติุธรรมท่ีตอ้งอยูคู่่กบัคุณธรรมและจริยธรรม 
ท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการกาํหนดกฎเกณฑว์่าส่ิงไหนเป็นส่ิงท่ีดีถูกตอ้ง และเหมาะสมไม่ใช่ความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ 
 ความโปร่งใส (Transparency) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ของบรรษทัภิบาล (Cooperate 
Governance)โดยท่ีการบริหารจดัการ ขอ้มูลข่าวสารในการทาํงาน โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานและ
ขอ้มูลภายในทางการเงินจะตอ้งมีความโปร่งใสซ่ึงองคป์ระกอบความโปร่งใสน้ี มีความสัมพนัธ์กบั
การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ เน่ืองจากขอ้มูล
ข่าวสารจะตอ้งไม่ถูกดดัแปลง เติมแต่ง แกไ้ข เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ หากแต่จะตอ้งมีความถูกตอ้ง 
ชดัเจน ตรวจสอบไดใ้นทุกกรณี ทั้งในองคก์รของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ี ความโปร่งใส 
ยงัมีความสมัพนัธ์กบั การมีจิตนาํนึกท่ีดีงาม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ คือ ผูท่ี้มีจิตสาํนึกท่ีดีงามนั้น 
จะปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ชดัเจนในทุกกรณี มีความเขา้ใจ ถึงการเปิดเผยผลการดาํเนินงาน                 
มีจิตสาํนึกท่ีจะไม่ปกปิด ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มูล เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ แต่มีจิตสาํนึกท่ีดีงาม ท่ีจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
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 องคป์ระกอบ การมีจิตสํานึกท่ีดีงาม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐนั้น มีความสัมพนัธ์กบั องคป์ระกอบของหลกับรรษทัภิบาล
(Cooperate Governance) ทั้ง  6ดา้น คือความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี (Responsibilily) ความรับผดิชอบ
ต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตน (Accountabilily)ความยุติธรรม (Fairness)ความโปร่งใส 
(Transparency)คุณค่าระยะยาว (Long-term Value)การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) โดยท่ี 
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี (Responsibilily) องคก์รจะตอ้งกาํหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน
ทุกคนทุกฝ่ายรู้หนา้ท่ีของตนวา่จะตอ้งทาํอยา่งไรและเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเองอยา่งชดัเจน ยดึหลกั
ความถูกตอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน ซ่ึงการท่ีบุคคลจะรู้หน้าท่ี
ของตนเองไดดี้นั้นจะตอ้งเป็นผูมี้จิตสาํนึกท่ีดีงาม จึงจะยดึหลกัความถูกตอ้งและปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได ้
 
 การมีจิตสํานึกท่ีดีงาม มีความสัมพนัธ์กับความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการ
กระทาํของตน (Accountabilily) ทุกฝ่ายในองคก์รจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้สึกรับผดิชอบอยา่ง
แท้จริงมีความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อใครบ้าง ในลักษณะใดแค่ไหนและอย่างไร ซ่ึงการ
รับผิดชอบอย่างแทจ้ริงนั้น ผูมี้ความรับผิดชอบจะตอ้งมีจิตสํานึกท่ีดีงามเสียก่อน มีจิตสํานึกท่ีดีว่า 
การตดัสินใจ และการกระทาํของตน จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อองคก์ร และส่วนรวมนอกจากนั้น
การมีจิตสํานึกท่ีดีงาม ยงัมีความสัมพนัธ์กบั ความยุติธรรม (Fairness) ซ่ึงถือเป็นหลกัจริยธรรม
พื้นฐานในการทาํธุรกิจการสร้างความยุติธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จะดาํเนินการเร่ิมตั้งแต่ระดบั
นโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะตอ้งมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกนัมีหลกัการท่ีชดัเจน ซ่ึงผูบ้ริหาร
องคก์รจะตอ้งมีจิตสาํนึกท่ีดีงามในการสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร   
 การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม มีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าระยะยาว (Long-term Value) ซ่ึงองคก์ร
ให้ความสาํคญักบัการสร้างคุณค่าในระยะยาวมากกว่าการตกัตวงผลประโยชน์ในระยะเวลาอนัสั้น 
ผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจดัการ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะ
ยาว  เพื่อความมัน่คงและยัง่ยนืและมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีจิตสาํนึกในคุณค่าระยะยาวท่ีจะเกิดแก่
องคก์รอย่างย ัง่ยืน ไม่คาํนีงถึงเพียงแต่ผลประโยชน์ฉาบฉวย ไม่คาํนึงถึงแค่เพียงเหตุการณ์เฉพาะ
หนา้เท่านั้น นอกจากน้ีการมีจิตสาํนึกที่ดีงามยงัมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) โดยผูบ้ริหารองคก์รตอ้งมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม ในการส่งเสริมการปฏิบติังานในทุกดา้น เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีจิตสํานึกท่ีดีงามในการสร้างความสมบูรณ์แบบในการบริหารจดัการองคก์ร                
มีนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัไดจ้ริง มีจิตสํานึกท่ีดี ไม่มีนโยบายแอบแฝง เพื่อหาผลประโยชน์ซ่ึงจะ
ส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายมีการผลกัดนัและสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
 
 

 
 
แผนภาพที ่1กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

นิยามตัวแปร 

 พฤติกรรมทางจริยธรรม หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติัตนอยา่งสมํ่าเสมอของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึง การนาํจริยธรรมมาใชใ้นการบริหารจดัการ การ
ตดัสินใจ การสนับสนุนส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสภาวะการแห่งการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 
ประกอบด้วยการนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริการการมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้บริการ                
การวางตวัให้เหมาะสมการไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ การพบปะเยี่ยม  
เยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอการไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ
การแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 
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   การนําหลักธรรมมาใช้ในการทํางานหมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ                     
นาํหลกัธรรมต่างๆ มาใชใ้นการทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความซ่ือสัตยสุ์จริตเสียสละอดทน มีความ
เป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผมี่นํ้ าใจสุภาพมีเมตตาธรรมและการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของหน่วยงาน 
   การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามหมายถึง ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ มีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ
ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
จึงจาํเป็นตอ้งมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้อาํนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ช่วยสร้าง
ความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศใหสู้งข้ึน 
   การวางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการหมายถึง ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ไม่
ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ อย่างหรูหราโออ่า ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย หรือ “กินดีอยู่ดี
อยา่งเกินความพอดี” รู้จกัใชจ่้ายแต่เพียงพอดี รู้จกัประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย รวมตลอดถึงการวางตวัเป็น
กลางทางการเมือง 
   การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์หมายถึง ผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ ไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้งยา้ยโอน เล่ือน
ตาํแหน่งและเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการคนใดในเวลาเดียวกนัตอ้งไม่ยอมให้คู่สมรส ญาติ
สนิทบุคคลในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดกา้วก่ายการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตนหรือผูอ่ื้นไม่ยอมให้
ผูอ่ื้นใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีของตนเองโดยมิชอบ รวมตลอดถึงการไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในทาง                 
มิชอบซ่ึงครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวญัของกาํนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆอนัอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
   การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอหมายถึง ผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐ เอาใจใส่ทุกขสุ์ขและรับฟังเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
   การไม่ใช้และไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการหมายถึงผูบ้ริหารองค์กร
ภาครัฐ ตอ้งไม่ปฏิบัติงานในลกัษณะดังกล่าวเพ่ือให้ผูอ่ื้น หรือประชาชนเขา้ใจผิดโดยมุ่งหวงั
ผลประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
   การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาดหมายถึง ผูบ้ริหารองค์กร
ภาครัฐ ควรแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เช่น ลาออกจากตาํแหน่ง เม่ือปฏิบติัหน้าท่ี
บกพร่องหรือผดิพลาดอยา่งร้ายแรง 
 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหมายถึง ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ท่ีทาํให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่า
ความสนใจในตนเอง ผ่านการสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยท่ีผูบ้ริการองคก์รภาครัฐตอ้งมีจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการนาํ           
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ผูต้าม ซ่ึงจะส่งผลให้ทั้ งตวับุคคลและองค์การ มีความสําเร็จเกินกว่าท่ีคาดหวงั ส่งผลให้สังคม                   
มีความสมบูรณ์ ด้วยดุลยภาพแห่งธรรม ประกอบด้วยการสร้างบารมีการสร้างแรงบันดาลใจ                           
การกระตุน้ทางปัญญาและการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
    การสร้างบารมี หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ มีพฤติกรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือ 
ยกย่อง ศรัทธา ไวว้างใจ และเกิดความภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกนั บุคลากรในหน่วยงาน พยายามท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูบ้ริหารหน่วยงาน โดยผูบ้ริหารหน่วยงาน มีคุณลกัษณะในดา้นความมี
วิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมสูง มีความเฉลียวฉลาด และมุ่งมัน่พฒันาหน่วยงาน 
ใหเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเสมอ 
   การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ประพฤติตนเป็นท่ี
จูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบั บุคลากรในหน่วยงาน โดยการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นในการ
สร้างเจตคติท่ีดี และการคิดในแง่บวก สร้างและส่ือความหวงัอย่างชัดเจน ทาํให้บุคลากรใน
หน่วยงาน เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหป้ระสบความสาํเร็จ 
   การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ กระตุน้ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน ให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาํให้ช่วยกนัคิดหาแนวทางใหม่ๆ 
มาแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม กระตุ้นให้มีการคิด และแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบ                    
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนมุมในการมองปัญหา ส่งเสริมการใช้
เหตุผลและ ยอมรับความคิดเห็นของบุคลกรในหน่วยงาน 
   การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ มีภาวะใน
การวินิจฉัยบุคลากรในหน่วยงาน โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลกั ดูแลเอาใจใส่เป็น
รายบุคคล ทาํให้บุคลากรในหน่วยงาน รู้สึกมีคุณค่า มีความสาํคญั ผูบ้ริหารพยายามเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยตนจะทาํหน้าท่ีเป็นพี่ เ ล่ียงให้คาํแนะนํา การ
สนบัสนุนและช่วยใหมี้ความกา้วหนา้ในการทาํงานท่ีรับผดิชอบอยู ่
 ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ หมายถึง ผูมี้หนา้ท่ีควบคุม ดูแล จดัการภายในหน่วยงาน องคก์ร
ของขา้ราชการ ในส่วนราชการระดบัจงัหวดั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1. สามารถนาํองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัการพฒันาพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารในองคก์รอ่ืนๆ 
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 2. สามารถนาํองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัการพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในองคก์รอ่ืนๆ 
 3. สามารถนาํผลการวิเคราะห์ของงานวิจยัน้ีไปใชพ้ฒันาต่อยอดเพ่ือการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพื่อใหก้ารบริหาร
จดัการองคก์รใหเ้กิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 
 



บทที ่2 
 
 

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ี
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 
1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 จริยธรรมของข้าราชการ 
 
 เ ม่ือจริยธรรมเป็นส่ิงสําคัญและจํา เ ป็นยิ่งสําหรับข้าราชการดังนั้ นสํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549) จึงขอเสนอจริยธรรมของขา้ราชการ
ไว ้7 ประการเพ่ือนาํไปสู่การเป็นขา้ราชการท่ีมีจริยธรรมดีงาม ดงัน้ี 
 1. การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซ่ือสัตยสุ์จริต
เสียสละอดทนมีความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผมี่นํ้ าใจสุภาพมีเมตตาธรรมและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของหน่วยงานของรัฐ 
 2. การมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้บริการขา้ราชการทุกคนตอ้งมีจิตสํานึกในการ
ให้บริการ ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวมจึงจาํเป็นตอ้งมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้อาํนวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชน ถา้หากขา้ราชการทาํไดก้็เช่ือไดว้่าจะช่วยสร้างความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศ
ใหสู้งข้ึน 



18 

 3.การวางตวัให้เหมาะสมขา้ราชการไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่
อยา่งหรูหราโออ่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยหรือ “กินดีอยูดี่อยา่งเกินความพอดี” รู้จกัใชจ่้ายแต่เพียงพอดีรู้จกั
ประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือยรวมตลอดถึงการวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
 4. การไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นเช่นขา้ราชการไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือแทรกแซงการ
บรรจุแต่งตั้ง ยา้ยโอน เล่ือนตาํแหน่ง  และเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการคนใด ในเวลาเดียวกนั
ตอ้งไม่ยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดกา้วก่ายการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
ของตนหรือผูอ่ื้นไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีของตนเองโดยมิชอบรวมตลอดถึงการไม่
เรียกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบซ่ึงครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวญัของกาํนัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ต่างๆอนัอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
 5. การพบปะเยีย่มเยยีนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ทุกขสุ์ข
และรับฟังเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกนั
โดยไม่เลือกปฏิบติั 
 6. การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการขา้ราชการไม่ควรปฏิบติังานใน
ลกัษณะดงักล่าวเพื่อให้ผูอ่ื้นหรือประชาชนเขา้ใจผิดโดยมุ่งหวงัผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ื้น 
 7. การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาดขา้ราชการควรแสดงความ
รับผิดชอบตามควรแก่กรณีเช่นลาออกจากตาํแหน่งเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องหรือผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง 
 
 แนวทางการพฒันาจริยธรรมของข้าราชการ 
 
 ผูน้าํรัฐบาลนกัการเมืองท่ีรับผิดชอบผูบ้งัคบับญัชาบุคคลรวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรดาํเนินการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการรวม 8 เร่ืองพร้อมกนัไปดงัน้ี (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 
2549) 
 1.  สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คคลหรือหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนในการควบคุม
ตรวจสอบจริยธรรมของขา้ราชการเพิ่มข้ึนสาเหตุสาํคญัของการประพฤติมิชอบในวงราชการมาจาก
ขา้ราชการบางส่วนขาดจริยธรรมซ่ึงอาจเรียกว่าจิตใจจิตสํานึกจิตวิญญาณและอุดมการณ์ก็ไดโ้ดย
จริยธรรมมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรมหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการซ่ึงรวมทั้งการกระทาํ
หรืองดเวน้การกระทาํการใดๆ  ตามอาํนาจหนา้ท่ีของขา้ราชการอนัส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพ 
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการซ่ึงรวมทั้งการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํการใดๆตามอาํนาจหน้าท่ี
ของขา้ราชการอนัส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมประกอบกบัการควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐไม่
อาจดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจเน่ืองจากการเป็นพวกเดียวกนัสีเดียวกนัดงันั้นจึงมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหรือสนับสนุนให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเช่นประชาชน
สถาบนัการศึกษาองคก์ารเอกชนและส่ือมวลชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมและ
จริยธรรมของขา้ราชการเพิ่มมากข้ึน 
 2. สนบัสนุนให้ดาํเนินคดีและลงโทษขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบตามบทบญัญติัของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเขม้งวดและรวดเร็วโดยดาํเนินการกบัขา้ราชการทุกระดบัการสนับสนุน
เช่นน้ีจะมีส่วนป้องกนัมิใช่ขา้ราชการคิดและปฏิบติัราชการในทางมิชอบเพราะกลวัเกรงว่าจะตอ้ง
ถูกลงโทษ 
 3. ต่อตา้นหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของขา้ราชการไทยท่ีมีอยู่แลว้ในสังคมและเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศในเวลาเดียวกนัควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เผยแพร่สร้างและ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศตวัอย่างค่านิยมของขา้ราชการไทยท่ีมีอยู่แลว้ในสังคม
และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเช่นค่านิยมของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบค่านิยมท่ี
ยึดถือระบบพวกพอ้งในทางมิชอบ  ค่านิยมท่ีต้องการเป็นเจ้าคนนายคนค่านิยมในการประจบ
สอพลอค่านิยมท่ีชอบความสะดวกสบายและเกียจคร้านค่านิยมแบบปัจเจกชนนิยมค่านิยมในความ
เป็นอนุรักษนิ์ยมและตวัอยา่งค่านิยมท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศเช่นค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต
ค่านิยมในระบบคุณธรรมค่านิยมในหลกัประชาธิปไตยค่านิยมท่ียึดถือหลกัการมากกว่าตวับุคคล
ค่านิยมในความประหยดัและขยนั  ค่านิยมของการรวมกลุ่มค่านิยมในระเบียบวินัยผูบ้งัคบับญัชา
ควรประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติราชการ  โดยใช้วิชาความรู้และประสบการณ์                
ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 4. สนบัสนุนใหน้าํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัราชการโดยควรบรรจุไวใ้นแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2550-2554) และฉบบัต่อๆไปพร้อมกบันาํไปยึดถือปฏิบติัจริงอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองและพร้อม
เพรียงกนั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 1) การดาํเนินการในทางสายกลางท่ี
อยู่บนพื้นฐานความพอดีเน้นการพึ่ งพาตนเอง  ขณะเดียวกันให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวตัน์                   
2) ความพอเพียงท่ีเนน้การผลิตและบริโภคอยูบ่นความพอประมาณมีเหตุผล 3) ความสมดุลและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาอย่างเป็นองคร์วมมีสมดุลระหว่างกระแสการแข่งขนัจากโลกาภิวฒัน์
และกระแสทอ้งถ่ินนิยมมีความหลากหลายในโครงสร้างการผลิตมีการใชทุ้นท่ีมีอยู่ในสังคมให้มี



20 

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตท่ีดีงาม 4) การมีภูมิคุน้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรในการเตรียมความพร้อมรู้เท่าทนั
ต่อผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ  มีความยืดหยุ่นในการปรับตวัมีการตดัสินใจอย่างมี
เหตุมีผลมีความเขม้แขง็มัน่คงและยัง่ยนื 5)  การเสริมสร้างจิตใจคนและพฒันาคนในชาติใหเ้ป็นคน
ดีมีคุณธรรมมีความรับผดิชอบซ่ือสตัยสุ์จริตมีสติปัญญามีความเพียรอดทนและรอบคอบ 
 5. ส่งเสริมใหน้าํการบริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good 
Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 
2542แนวทางดงักล่าวน้ีไดก้าํหนดให้หน่วยงานของรัฐตอ้งบริหารราชการโดยยึดหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีท่ีประกอบดว้ย 6 หลกัไดแ้ก่หลกันิติธรรม (rule of law) หลกัคุณธรรม (ethics) 
หลกัความโปร่งใส (transparency) หลกัความมีส่วนร่วม (participation) หลกัความรับผิดชอบ 
(accountability) และหลกัความคุม้ค่า (value for money) กล่าวไดว้่าแมจ้ะมีกระบวนการปฏิบติั
ราชการท่ีประกอบดว้ยก่ีขั้นตอนก็ตามถา้ในแต่ละขั้นตอนไม่ยึดถือกฎระเบียบหรือตวับทกฎหมาย
ขาดคุณธรรมขาดความซ่ือสัตย์สุจริตขาดความโปร่งใสหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการควบคุม
ตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกรวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดความรับผดิชอบ
ในการดาํเนินงานและขาดความคุม้ค่าในการดาํเนินงานในบางกรณีแลว้กระบวนการปฏิบติัราชการ
นั้นจะไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 
 6.  สนบัสนุนให้หน่วยงานทั้งหลายรวมทั้งประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบติัราชการของขา้ราชการดา้นจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองโดยดาํเนินการในลกัษณะ
เป็นเครือข่ายหมายถึงหน่วยงานและประชาชนควรรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นองคก์ารใน
พื้นท่ีทุกระดบัโดยมีเป้าหมายและกิจกรรมเช่ือมโยงกนัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีนั้นทั้งน้ีตอ้งเป็นไปในทิศทางท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมดว้ยระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการสร้างระบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ.2542  

  7. การประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูบ้งัคบับญัชามี 10 ขอ้ดงัน้ี 1) เป็นคนสุจริต
และไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตอยา่งเด็ดขาดโดยควรละความชัว่หรือบริหารจดัการหรือ
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและพยายามแสดงออกให้เห็นอย่างชดัเจนอย่างต่อเน่ืองเช่นไม่
เรียกร้องหรือรับทรัพยสิ์นเงินทองรับส่วยรับผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบและไม่ปกป้อง
คุม้ครองช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีทุจริต2)เสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตวัเพื่อส่วนรวม           
3)ดาํรงตาํแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งภาคภูมิใจมีเกียรติมีศกัด์ิศรีและมีจรรยาบรรณโดยควรระลึก
และปฏิบติัในลกัษณะท่ีว่าเกียรติมาก่อน (honor comes first) เงินหรือผลประโยชน์ในทางมิชอบ             
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4)  มีไมตรีจิต (courtesy) ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีมารยาทความสุภาพความเอ้ือเฟ้ือมีอธัยาศยัและ
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  5) ทาํตวัให้เป็นท่ียอมรับ (respect) หรือให้ไดรั้บความศรัทธาจากประชาชน             
6) เป็นผูใ้ห้มากกว่าผูรั้บและรู้จกัพอ 7) สนบัสนุนและยกยอ่งคนดีพร้อมทั้งดาํเนินการกบัคนไม่ดี
เช่น  ไม่ยกยอ่งนินทาและประณาม 8) มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญและนาํหลกัวิชาการมาประยกุตใ์ชใ้น
การบริหารราชการและในการประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี9)ปฏิบติัราชการในลกัษณะท่ีแสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ซ่ึงหมายถึงรู้จริงมีความรู้ความสามารถความชาํนาญและ
สามารถปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริงและชดัเจน 10) มิใช่
เป็นเพียงผูน้าํในการบริหารงานเท่านั้นแต่ควรเป็นผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํสูงกลา้ท่ีจะเป็นผูน้าํและกลา้ท่ี
จะตดัสินใจพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีว่า 
A leader without leadership is not leader 
 
 หลกัการพืน้ฐานการบริหารงานตามหลกับรรษัทภิบาล ประกอบดว้ย 
 
 1. ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (Responsibilily) องคก์รจะตอ้งกาํหนดภารกิจของแต่ละ
ฝ่ายอย่างชดัเจนทุกคนทุกฝ่ายรู้หน้าท่ีของตนว่าจะตอ้งทาํอย่างไรและเขา้ใจในหน้าท่ีของตนเอง
อยา่งชดัเจน ยดึหลกัความถูกตอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน 
 2. ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตน (Accountabilily) ทุกฝ่ายใน
องคก์รจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้สึกรับผิดชอบอยา่งแทจ้ริงมีความเขา้ใจว่าตอ้งรับผิดชอบต่อ
ใครบา้ง ในลกัษณะใดแค่ไหนและอยา่งไร 
 3. ความยติุธรรม (Fairness)  ถือเป็นหลกัจริยธรรมพื้นฐานในการทาํธุรกิจการสร้าง
ความยติุธรรมในการดาํเนินธุรกิจควรเร่ิมตั้งแต่ระดบันโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะตอ้งมีความเสมอ
ภาคมีความเท่าเทียมมีหลกัการท่ีชดัเจน 
 4. ความโปร่งใส (Transparency) ถือเป็นหัวใจสาํคญัของการบริหารงานตามหลกั
บรรษทัภิบาล ขอ้มูลข่าวสารทางธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานและภายในทางการเงินท่ี
บริษทัเปิดเผยจะตอ้งโปร่งใสเช่ือถือไดเ้พื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นกัลงทุนและตลาดทุน 
 5. คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) หลกับรรษทัภิบาลให้ความสาํคญักบัการสร้าง
คุณค่าในระยะยาวแก่องคก์ารมากกว่าการตกัตวงผลประโยชน์ในระยะสั้นคณะกรรมการบริษทัจะมี
วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อความมัน่คงและ
ยัง่ยนื 
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 6. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) องคก์รตอ้งส่งเสริมในการปฏิบติังานในทุกดา้น
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบ โดยมีนโยบายท่ีชดัเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจมีการผลกัดนัและสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา 
 จริยธรรมของสังคมไทยข้ึนอยู่กบัระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาศาสนาพุทธกาํหนด
หลกัในการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัไวอ้ย่างไรนั่นหมายความว่าไดก้าํหนดหลกัจริยธรรมไวใ้ห้
ปฏิบติัอยา่งนั้นแต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่จริยธรรมอิงอยูก่บัหลกัคาํสอนทางศาสนาเพียงอยา่งเดียว
แทท่ี้จริงนั้นจริยธรรมยงัหยัง่รากอยู่บนขนบธรรมเนียม ประเพณีโดยนัยน้ีบางท่านเรียกหลกัแห่ง
ความประพฤติอนัเน่ืองมาจากคาํสอนทางศาสนาว่าศีลธรรมและเรียกหลกัแห่งความประพฤติ                  
อนัพฒันามาจากแหล่งอ่ืนๆ ว่า จริยธรรม ศีลธรรมกบั จริยธรรมจึงเป็นอนัเดียวกนัในทรรศนะของ
นกัวิชาการกลุ่มน้ีความแตกต่างอยูต่รงแหล่งท่ีมา ถา้แหล่งท่ีมาแห่งความประพฤตินั้นมาจากศาสนา
หรือเป็นขอ้บญัญติัของศาสนานัน่เป็นศีลธรรมแต่ถา้เป็นหลกัทัว่ ๆ ไปไม่เก่ียวกบัศาสนาคืออาจเป็น
คาํสอนของนกัปรัชญาก็ได ้นัน่เป็นจริยธรรมนกัวิชาการกลุ่มน้ีพยายามสร้างจริยธรรมสากล ซ่ึงจะ
เป็นหลกัปฏิบติัดาํเนินชีวิตของทุกคน โดยไม่จาํกดัว่าเขานบัถือศาสนาใด ทั้งยงัพยายามบอกว่าคาํว่า
จริยธรรมเป็นศพัทบ์ญัญติั มีความหมายตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า Ethics, Ethicality, Ethical Rules 
ส่วนคาํว่า ศีลธรรมเป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีตรงกบั ภาษาองักฤษว่า Morals, Moralityเป็นท่ีน่าสังเกตว่า
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใส่วงเล็บคาํว่า Ethics หลงัคาํว่า จริยศาสตร์                          
(จริยศาสตร์ (Ethics)) และใส่วงเลบ็คาํว่า Moral Education หลงัคาํว่า จริยศึกษา (จริยศึกษา Moral 
Education) แต่ไม่มีการใส่วงเลบ็คาํภาษาองักฤษหลงัคาํว่าจริยธรรม อนัแสดงถึง ความไม่แน่ใจว่า 
คาํน้ีตรงกบัคาํใดในภาษาองักฤษเม่ือไม่มีการกาํหนดใหแ้น่นอนลงไป บางท่านจึงใชค้าํว่า จริยธรรม 
ให้หมายถึง Morality เช่นท่านพุทธทาสภิกขุ ถึงกบักล่าวว่าจริยธรรมก็คือศีลธรรม ซ่ึงตรงกบั 
Morality นัน่เอง 
 
 ระบบจริยธรรม 
  
 1. ความเช่ือเร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยค์วามเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์                
มีส่วนกาํหนดโครงสร้างของจริยธรรม เช่นถา้มีความเช่ือว่ามนุษยเ์ตม็ไปดว้ยความเห็นแก่ตวัระบบ
จริยธรรมจะเป็นไปในลกัษณะห้ามมนุษยเ์อาเปรียบกนัถา้มีความเช่ือว่ามนุษยมี์ธาตุแห่งความเป็น
พทุธะซ่อนอยูร่ะบบจริยธรรมจะส่งเสริมใหพ้ฒันาศกัยภาพนั้นเพื่อความเป็นพทุธะเบ่งบานเตม็ท่ี 
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 2. ความเช่ือเก่ียวกบัอุดมคติหรือความดีสูงสุดความหมายหรือความสมเหตุสมผล แก่
ระบบจริยธรรมเช่น ชาวพุทธฝ่ายมหายานบาํเพญ็ตนเป็นพระโพธิสัตวเ์พราะเช่ือว่าวิถีชีวิต เช่นนั้น
ช่วยใหต้นตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ ในกรณีน้ีความเป็นพระพทุธเจา้จึงเป็นอุดมคติของเขา 
 3. ระเบียบปฏิบติัหรือแนวทางแห่งการดาํเนินชีวิตท่ีช้ีแนะว่าอะไรควรทาํอะไร ไม่ควร
ทาํทั้ งน้ีเพื่อพาชีวิตไปสู่จุดหมายสูงสุดหรืออุดมคติคนส่วนมากมกัคิดกันว่า แนวทางแห่งการ
ประพฤติปฏิบติัน้ีเท่านั้นเป็นจริยธรรมท่ีแทจ้ริง 
 4. เหตุจูงใจใหค้นปฏิบติัดีและเลิกละการปฏิบติัผดิเหตุจูงใจท่ีทาํใหค้นดาํเนินตามหลกั
จริยธรรมหรือกฎศีลธรรม มี 3 ประการคือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเหตุจูงใจใหค้นทาํดีมีจริยธรรม
เพราะถา้ไร้จริยธรรมสงัคมอาจตาํหนิหรือควํ่าบาตรกฎหมายอาจลงโทษ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ตนคนเราจึงมีจริยธรรมทั้งน้ีเพราะเลง็เห็นผลตอบแทนในชาติน้ีหรือหวงัสวรรคใ์นชาติหนา้ ความ
เคารพกฎกติกาจนเป็นนิสัยทาํให้คนอยูใ่นระเบียบวินยั และดาํเนินตามหลกัจริยธรรมคนเราถูกฝึก
ตั้งแต่เล็กให้เช่ือฟังกฎกติกาเรารักษาสัญญา เพราะเราเห็นว่าสัญญาตอ้งเป็นสัญญาชาวคริสตมี์ศรัทธา    
ในพระผูเ้ป็นเจา้จึงปฏิบติัตามพระบญัญติัชาวพุทธมีศรัทธาในพระพุทธ เจา้จึงรักษาศีลความมีนํ้ าใจ
ต่อผูอ่ื้นอนัรวมถึงความรักเคารพผูอ่ื้น ทาํให้คนเรารักษาคาํมัน่สัญญา หรือละเวน้การเบียดเบียน  
ผูอ่ื้น  ขอ้น้ีเองสามารถกล่าวไดว้่าคนดีเพราะมีคุณธรรมประจาํใจบางคร้ังมีผูเ้ห็นต่างว่าจริยธรรม
หรือศีลธรรมมุ่งควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่รวมไปถึงทางใจ ศีลธรรมไม่ใช่ศีลและ
ธรรมแต่เป็นธรรมขั้นศีล หมายถึง ความสาํรวมกายวาจาให้เรียบร้อย โดยนยัน้ีจริยธรรมทัว่ไปจึงมี
ความหมายแคบกว่าพุทธจริยธรรมดงัท่ีพระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) (2529:12-14) กล่าวว่า                  
คาํว่า จริยะจริยา ตลอดจนจริยธรรม มีความหมายกวา้งกว่า นั้นคือหมายถึงการดาํเนินชีวิต ความ
เป็นอยู่การยงัชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต การใช้ชีวิตการเคล่ือนไหวของชีวิตทุกแง่ ทุกด้าน                   
ทุกระดบัทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจจริยธรรมท่ีจะพูดต่อไป ขอให้ทาํความเขา้ใจก่อนว่าจะใชใ้น
ความหมายท่ีกวา้งอย่างน้ี แม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานเจริญสมาธิ บาํเพ็ญสมถะเจริญวิปัสสนา                    
ก็รวมอยู่ใน คาํว่า จริยธรรมซ่ึงพุทธจริยธรรมตามแนวท่ีพระราชวรมุนีแสดงไวน้ั้นสอดคลอ้งกบั
หลกัจริยธรรม ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าสพฺพปาปสฺสอกรณํกุสลสูปสมฺปทาสจิตฺตปริโยทปนเํอตํ
พุทฺธานสาสนกํารไม่ทาํความชัว่ทั้งปวงการทาํความดีให้ถึงพร้อมการชาํระจิตใจของตนให้ผอ่งใส
นัน่เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายพระพุทธพจน์น้ีแสดงว่าหลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
มิไดส้อนเพียงให้หยุดทาํชัว่และให้ทาํ ความดีเท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมถึงการชาํระจิตใจให้บริสุทธ์ิ
ปราศจากกิเลสอีกดว้ย 
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 ความหมายของจริยธรรม 
 
 พนสั  หันนาคินทร์(2533) ความประพฤติอนัพึงปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม
ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองเกษมสุขมากข้ึนในทางสงัคมและสมาชิกในสงัคม 
 สาโรช  บวัศรี(2544)  แนวทางในการประพฤติตน เพื่ออยูก่นัไดอ้ยา่งร่มเยน็กนัในสงัคม 
มีโครงสร้างสาํคญัคือ ศีลธรรมและคุณธรรม 
 ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน (2544)ลกัษณะทางสังคมหลายลกัษณะของมนุษย ์มีขอบเขตถึง
พฤติกรรมทางสงัคมประเภทต่างๆ 
  พระบิดาแห่งกระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์
เก่ียวกบัอธัยาศยัท่ีสาํคญัของขา้ราชการไวว้่า (ประกายแกว้  รัตนนาคา, 2552)  การมีความซ่ือตรงต่อ
ราชการ ต่อหนา้ท่ี และต่อตาํแหน่งท่ีตนรับผิดชอบ  การมีความอุตสาหะในการแสวงหาความรู้ใน
การทาํงาน การระวงัตรวจตราปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ และความอารีทั้งต่อผูใ้หญ่ ผูเ้สมอกนั 
และผูน้อ้ย  พระยาสุนธรพิพิธ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ไดก้ล่าวถึงประเด็นสาํคญัของการเป็นนกัปกครองท่ีดีไวใ้นหนงัสือ วิญญาณ (Spirit) นกัปกครอง 
คือ “การเป็นเจา้พนกังานฝ่ายปกครองซ่ึงมีหน้าท่ีทั้งปกครองคน ปกครองทอ้งท่ี และปกครองการ
งานนั้น การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้งัเกิดผลดีและมีความสงบเรียบร้อยได ้ก็ตอ้งอาศยัท่ีตอ้งเรียนรู้ถึง
บุคคล กิจการ และทอ้งท่ี ซ่ึงอยูใ่นอาณาเขต และความรับผดิชอบของตนใหดี้เสียก่อน 
 
 การใหค้วามสาํคญัในการปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศจีน โดย
ธานินทร์กรัยวิเชียร (ประกายแกว้  รัตนนาคา,  2552) ไดก้ล่าวถึงขงจ้ือ เป็นนกัปราชญข์องจีนท่ี
ได้รับการยอมรับเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ท่ีคนจีนให้การยอมรับในปรัชญาแนวคิดของท่าน               
กวา่ 2,500 ปี ขงจ้ือ มีความฝังใจมาตั้งแต่วยัเยาว ์คือ เร่ืองความไม่เท่ียงธรรมและความไม่สงบสุขใน
บา้นเมือง ท่ีตอ้งแกไ้ขให้มีการปฏิรูประบบสังคมจีนให้เกิดความสันติสุขและมีความเท่ียงธรรม 
ปราศจากการฉ้อราษฏร์บงัหลวง โดยเช่ือว่า ผูค้รองเมืองตอ้งมีคุณธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
และคนท่ีจะครองเมืองนั้ น ไม่ควรยึดเอาชาติกําเนิดท่ีสูงส่งเป็นสําคัญ แต่ควรเลือกสรรจาก                         
ผูป้ระพฤติดี 
 
 สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ ไดใ้ห้ขอ้เสนอขา้ราชการยุคใหม่ ถึง
คุณลกัษณะท่ีน่าสนใจคือ ขา้พเจา้มีความพร้อม หรือ  I AM READY ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงอกัษร
ยอ่แต่ละคาํมีความหมายดงัน้ี 
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 I  คือ Integrity ขา้ราชการตอ้งเป็นผูท้าํงานอยา่งมีศกัด์ิศรี ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสียสละ อุทิศตน มีความชดัเจนท่ีมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ดา้นการเงิน 
ท่ีขดัแยง้กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 A คือ Active ขยนั ตั้งใจทาํงาน ปฏิบติังานเชิงรุกอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ มีทศันคติ
เชิงบวก กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค ์และมีกศุโลบายในการทาํงาน ในการทาํงาน 
 M  คือ Morality มีใจเป็นธรรม มีคุณธรรมในการบริหารจดัการ ปฏิบติัราชการดว้ยใจ
บริสุทธ์ิ และกุศลเจตนา ไม่เลือกปฏิบติั ยึดหลกัความเป็นธรรมและความเสมอภาค ซ่ือสัตยสุ์จริต 
คาํนึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
 R คือ Relevantมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลก ทันปัญหา  และพร้อมต่อการ
ปรับเปล่ียนส่ิงทา้ทายใหม่ ๆ ปรับปรุงใหมี้ความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
 E คือ Efficientการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวดัและแสดงไดช้ดัเจนมีผลผลิตได้
มาตรฐาน ประหยดัทรัพยากร มีความคุม้ค่า 
 Aคือ Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลสาํเร็จของงาน และต่อสาธารณะ มีความ
ตระหนกัในความรับผดิชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ 
 D คือ Democracy มีใจเป็นประชาธิปไตย โดยคาํนึงถึงเสรีภาพ เสมอภาค ประสาน และ
มีส่วนร่วมกบัทุกฝ่าย 
 Y คือ Yield  มีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ละปฏิบติังานโดยเนน้ผลสมัฤทธ์ิเป็นสาํคญั 
 
 ปราโมทย ์โชติมงคล(ปี 2554)ไดก้าํหนดค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐาน
จริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 9 ประการ คือ1) การยดึมัน่ใน
คุณธรรมและจริยธรรม2) การมีจิตสาํนึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผดิชอบ3) การยดึถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น4) การยนืหยดัทาํในส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และ
ไม่เลือกปฏิบติั6) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง 7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้                
8) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข9) การยึดมัน่ในหลกั
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
 จรวยพร ธรณินทร์ (ปี 2554)เสนอแนะแนวทางการสร้างและพฒันาวินัยขา้ราชการ 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทุกระดบัและทุกประเภท 7 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมและ
พฒันาวินยัของขา้ราชการดงัน้ี 
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 1. วินยั จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและสมรรถนะการทาํงานดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่สามารถแยกออกจากกนั ตอ้งทาํควบคู่กนัไป 
 2.การพฒันาวินยัขา้ราชการควรทาํทั้งการเสริมสร้างและการป้องกนั มากกว่าปล่อยให้
เกิดข้ึนแลว้ตามไปแกไ้ข   แมว้า่การเสริมสร้างวินยัในเชิงบวกและสร้างสรรคมี์ความสาํคญัมาก   แต่
เกิดผลไดช้า้  เพราะคนส่วนใหญ่ยงัหวงัผลตอบแทนจากการทาํดี และอยากให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว
ทนัใจ 
 3.การกาํหนดนโยบายให้ขา้ราชการมีวินยั ตอ้งทาํให้ครบ 3 กระบวนการ ตั้งแต่ การให้
ความรู้ การสร้างจิตสาํนึก และการถือปฏิบติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต 
 4.ส่วนราชการควรมียุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวินัย
อย่างชดัเจนและใชก้บัทุกคน โดยเฉพาะคนกลุ่มเส่ียงท่ีมีคุณลกัษณะ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) คนท่ีไม่
เช่ือกฎแห่งกรรม ว่าทาํดีไดดี้ 2) คนท่ีสาํคญัผดิว่าตนเองมีอาํนาจ จะทาํอยา่งไรก็ได ้3) คนท่ีตอ้งการ
ลาภยศ โดยไม่คาํนึงถึงท่ีมาวา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ 4) คนท่ีคดในขอ้งอในกระดูก จิตใจใฝ่ตํ่า5) คนท่ี
ยอมถูกอาํนาจชัว่ครอบงาํ และ 6)คนท่ีอา้งวา่จาํใจทาํ เพราะกลวัเสียผลประโยชน์ 
 5.การสร้างหลกัสูตรเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาวินยันั้น ให้คาํนึงถึงวิธีการท่ีเหมาะสม 
การบรรยายหรือใหค้วามรู้อยา่งเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคน จะตอ้งใชว้ิธีการ
หลากหลายรูปแบบและสาระให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ขา้ราชการบรรจุใหม่ ระดบัผูป้ฏิบติั 
และระดบัผูบ้ริหาร และควรมีสาระท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และลกัษณะภารกิจเฉพาะขององคก์ร
นั้นๆดว้ย 
 6. ในระดบัองคก์ร ควรกาํหนดใหก้ารสร้างเสริมวินยัเป็นนโยบายขององคก์ร โดยมีขอ้
ปฏิบติัไม่มากขอ้ จาํไดง่้าย ไม่เปล่ียนบ่อย มีการจดัทาํระบบขอ้มูลพ้ืนฐานในการบริหารงานบุคคลท่ี
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้การจดัการความรู้ใหเ้กิดอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร มีการคน้หาตน้แบบให้
เป็นตวัอย่างท่ีดี และกรณีท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะมีความเส่ียงสูงท่ีจะกระทาํผิด รวมทั้งควรจดัทาํ
ประกาศแนวการลงโทษทางวินยัเพ่ือใหเ้กิดเป็นมาตรฐานโทษในทิศทางเดียวกนั 
 7. หากหวงัผลการพฒันาให้บุคคลมีคุณธรรมอยา่งย ัง่ยืนควรมียทุธศาสตร์ในการพฒันา
ให้ครบ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ใหรู้้ ว่าอะไรดี อะไรชัว่ 2)สร้างความตระหนกั รู้บาปบุญคุณโทษ 3) ไปดู
แบบอย่างท่ีดี เพื่อรู้จกัและสร้างคุณค่า4)รวมกนัเป็นกลุ่ม มีขอ้ตกลงท่ีจะทาํร่วมกนั 5) มีการช่ืนชม 
ยกย่องว่าการกระทาํใดเป็นการกระทาํดี 6) ให้โอกาสไดแ้สดงผลงาน และ 7) ไดรั้บเกียรติหรือ
รางวลัจนเป็นอุดมการณ์ไปตลอดชีวิต 
 
 ปาริชาติ  สุวรรณบุปผา (ปี 2554) กล่าวถึงจริยธรรมของผูบ้ริหารวา่ ผูบ้ริหารควรมีความ
ยติุธรรม อยูใ่นความชอบธรรม โดยใชห้ลกัเกณฑข์องศาสนา มีเจตนาท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พร้อม
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กบัวิธีการท่ีดี สภาวจิตของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความโลภ ความโกรธ ความ
หลง โดยท่ี ความโลภ หมายถึง การมีอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการบางอย่างซ่อนอยู่เบ้ืองหลงั 
ความโกรธ หมายถึง มีความรู้สึกอคติ โกรธ กลวั อิจฉาอะไรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนนั้น ส่วนความ
หลงคือ ผูบ้งัคบับญัชาดูขอ้มูลเพียงพอหรือยงั ดูว่าการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงพอหรือยงั 
โดยมีเกณฑ์ตดัสินว่าว่าเจตนาดี และวิธีการดี ชอบธรรมหรือไม่ คิดหรือทาํอะไรตอ้งไม่ตั้งอยู่บน
ความโลภ โกรธ หลง ถึงแมจ้ะมีเจตนาดี แต่ถา้วิธีการไม่ดีก็จะส่งผลใหไ้ม่ดีได ้และวิธีการท่ีดีก็ตอ้ง
อาศยัการส่ือสารท่ีดี ถา้เราไม่ชอบอะไร คนอ่ืนกไ็ม่ชอบอยา่งนั้น การทาํอะไรตอ้งคาํนึงถึงการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา 
 
 การพฒันาจริยธรรมของข้าราชการ 
 
 จริยธรรมในการบริหารราชการของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน(ก.พ.)
คาํว่าจริยธรรม (Morality) หมายถึงธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติัในการบริหารงานราชการ (วิรัช
วิรัชนิภาวรรณ, 2549)  เช่นบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตบริสุทธ์ิใจเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่         
และมีเมตตาเป็นตน้ในสภาพความเป็นจริงปัญหาในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐบาง
แห่งเกิดจากการขาดจริยธรรมของฝ่ายการเมืองและ / หรือฝ่ายประจาํเช่นปฏิบติัหน้าท่ีอย่างไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่บริสุทธ์ิใจไดก่้อให้เกิดปัญหาหลายประการเช่นปัญหาการฉ้อราษฎร์แสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ตนเองและพวกพอ้งและปัญหาการทาํลายความเป็นธรรมในสังคมแนวคิดเก่ียวกบั
จริยธรรมจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีราชการจริยธรรมของขา้ราชการมีความสําคญั
และจาํเป็นอยา่งมากดว้ยเหตุท่ีการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนไดห้ากขา้ราชการซ่ึงเป็นกลไกของทางราชการท่ีสาํคญั “ขาดจริยธรรม
ของขา้ราชการ” ซ่ึงครอบคลุมถึงการขาดจิตใจจิตสํานึกจิตวิญญาณหรืออุดมการณ์ท่ีดีงามเพื่อ
ส่วนรวมการขาดจริยธรรมของขา้ราชการมีส่วนสําคญัทาํให้ขา้ราชการเป็นจาํนวนมากประพฤติ             
มิชอบในวงราชการการกระทําหรือผลงานท่ีปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพหรือไม่มี
ประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควรทั้งน้ีเน่ืองจากจิตใจหรือจริยธรรมมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรม
ดงักล่าว 
 นอกเหนือจากน้ีแลว้คุณค่าของขา้ราชการยงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึงดว้ยนั่นก็คือ
ขา้ราชการไม่ควรมีเฉพาะส่ิงจาํเป็นดา้น “วตัถุ” เช่นการไดรั้บปริญญาบตัรจากการศึกษาเล่าเรียนซ่ึง
มีส่วนแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นขา้ราชการท่ีมี “คุณภาพ” เท่านั้นแต่ยงัควรมีส่ิงจาํเป็นดา้น “จิตใจ” ซ่ึง
ไดจ้าก“จริยธรรมของขา้ราชการ” ท่ีมีส่วนแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นขา้ราชการท่ีมี “คุณธรรม” ควบคู่
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กนัไปดว้ยการเป็นขา้ราชการท่ีมีทั้งคุณภาพและคุณธรรมยอ่มเป็นพื้นฐานสาํคญัใหแ้ก่ขา้ราชการนั้น
นาํไปช่วยสร้าง“คุณค่า” ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
เพื่อส่วนรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 เคน ยดูาส และคณะ (Ken Udas, 1996 )ศึกษาเร่ือง การสร้างให้เกิดการยอมรับทาง
จริยธรรม ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นขอ้มูลข่าวสารในองคก์รภาครัฐพบว่า ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลคือ
รหสัจริยธรรม ระบบการบงัคบัใชท้างจริยธรรม และการเป็นสมาชิกในองคก์รผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรับทางจริยธรรม ซ่ึงพบไดจ้ากการศึกษา นอกจากน้ี อิทธิพลของขอ้ผกูพนัทางจริยธรรม 
ระหวา่งแต่ละหน่วยงาน มีการคน้พบวา่ ทศันคติดา้นจริยธรรม ตอ้งถูกสร้างใหเ้กิดดว้ยพร้อมกนั ซ่ึง
การศึกษาน้ี ช้ีชดัว่า การบงัคบัทาง จริยธรรมของหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญทางขอ้มูลข่าวสารภาครัฐ                           
มีความสําคญัอย่างยิ่ง กบัการจดัการพนักงาน มากกว่า ความเป็นเพื่อน, การเขา้สังคม และผูรั้บ
คาํปรึกษา 
 
 สุชาติ  นํ้ าประสานไทย (2545) การศึกษาวิสัยทศัน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานประถมศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ 
 1. วิสัยทศัน์ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีสถานภาพดา้นส่วนตวัแตกต่างกนั จะมีวิสัยทศัน์
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่นระดบัต่างกนัเพียงบางสถานภาพเท่านั้น ไดแ้ก่เพศ และอาํเภอท่ีตั้ง
ของโรงเรียน ส่วนตวัแปรอ่ืน ๆไม่ต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 ชาญ  สีหาราช (2546) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย มีพฤติกรรมการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการ
บริหารงานธุรการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานปกครองนักเรียน ด้านการ
บริหารงานบริการ ดา้นการบริหารงานโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น มีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมใน
การดาํรงตนของผูบ้ริหาร ดา้นคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นคุณธรรมในการปฏิบติังาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั“มาก” ทุกดา้น พฤติกรรมการปฏิบติังานและคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบั “ค่อนขา้งสูง” อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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 ธนเศรษฐ์  จาํปางาม (2548) ศึกษาการพฒันาคุณธรรม และจริยธรรมของผูบ้ริหาร: 
ศึกษากรณี วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 
 1. สภาพปัญหาปัจจุบนัและปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและบุคลากร 
  1.1 จากการศึกษาปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัการปฏิบติัตนเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบั “มาก” ทั้ง 4 ดา้น คือคุณธรรม และจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร คุณ 
ธรรมและจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน คุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ คุณธรรม
และจริยธรรมต่อตนเอง 
  1.2 จากการศึกษาปัญหาคุณธรรม และจริยธรรมของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อระดบัการปฏิบติัตนเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบั “ปานกลาง”2 ดา้น คือคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ส่วนระดบัการปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร ดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อสงัคมและประเทศชาติ คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง อยูใ่นระดบั “มาก” 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างทางการบริหาร พฤติกรรมทางการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม 
ตามความคาดหวงั 
 จากการศึกษาโครงสร้างทางการบริหาร พบว่าขั้นตอนการทาํงานมีความซํ้ าซ้อน ขาด
ความชัดเจน ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน ท่ีมาของผูบ้ริหารขาดความชอบธรรม จากการศึกษา
พฤติกรรมทางการบริหาร พบว่า เป็นพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ใชร้ะบบพรรคพวก
ในการบริหารงาน ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจ ขาดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฺฏิบติังาน จาก
การศึกษาความคาดหวงัของบุคลากร พบว่า ส่วนมาก มีความตอ้งการให้ผูบ้ริหาร มีความซ่ือสัตย์
สุจริต ยึดหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความจริงใจทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีวินยัต่อตนเอง ซ่ิอสตัยต่์อครอบครัว  
 บุบผา  บุญนอ้ม (2547) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร
ตามการรับรู้ของครู กบัคุณธรรมจริยธรรมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูกบั
คุณธรรมจริยธรรมของครูอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .636 
 
 ปราณี  วรสุทธ์ิพิศาล (2546) ศึกษาคุณธรรมของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กับขวญัในการ
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนเอกชน พบว่าคุณธรรม 4 ประการ(พระราชดาํรัส พระบาทสมเด็จพระ
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เจา้อยูห่วั) ทั้ง 4 ประการของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกแต่ละ
ขอ้ปฏิบติั ขวญัในการปฏิบตังานของครูโรงเรียนเอกชนอยู่ในระดบัมาก ทั้งโดยภาพรวมและแยก
พิจารณาแต่ละขอ้ปฏิบติัคุณธรรม 4 ประการสัมพนัธ์กบัขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชน ทั้งโดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01เม่ือวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน พบว่า ดา้นการอดทน อดกลั้นและอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริต ว่าไม่จะดว้ยเหตุประการใด มีค่าคะแนนเฉล่ียนอ้ยสุด ควรมีการพฒันาเป็นอนัดบัแรก ดา้น
ขวญัในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน พบว่า ดา้นเงินเดือนมีค่าเฉล่ียน้อยสุด ควรมีการ
พิจารณาเป็นอนัดบัแรก 
 
 คงคา  จุลกิจวฒัน์ (2549) ศึกษาคุณธรรม 4 ประการ กบัความมีวินยัขา้ราชการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 1)ระดับคุณธรรม 4 ประการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูใ่นระดบัดี ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละคุณธรรม2)ระดบัความมีวินยั
ขา้ราชการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัดี ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแต่ละขอ้
ปฏิบติั3)คุณธรรม 4 ประการโดยภาพรวมท่ีส่งผลต่อความมีวินยัขา้ราชการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาในแต่ละขอ้ปฏิบติั 
 อดิศร ประสงคพ์ร (2544) ศึกษาเร่ือง บทบาทและความสําคญัของผูบ้ริหารต่อการ
จดัการองคก์รในทศันะของบุคลากร พบว่า บุคลากรกลุ่มศึกษาโดยรวม มีทศันะต่อผูบ้ริหารองคก์ร
ในการนาํหลกัจริยธรรมดา้นพรหมวิหาร 4 (หลกัธรรมสําหรับนักบริหาร) มาใชใ้นการจดัการ
องคก์ร ซ่ึงคุณสมบติัท่ีผูบ้ริหารองคก์รนาํมาใชม้ากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก คือ การกระตุน้ใหบุ้คลากร
เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร พัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าตามสายงาน 
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีจริยธรรม และ
สามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรในองคก์รได ้มีความเป็นธรรมหลีกเล่ียงการฟังความขา้งเดียว มีความ
ยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบควรให้แก่บุคลากรท่ีทาํงานอย่างตั้งใจ ผูบ้ริหารควรมี
นํ้ าใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และควรแสดงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกวา่ท่ีจะพดูแต่หลกัการ ไม่นาํมาปฏิบติั 
 เพช็รรัตน์  ฮีมินกูล(2546) ศึกษาเร่ือง การปฏิบติัตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานเขตดอนเมือง 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การปฏิบติัตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยะรรม ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี ดา้นวินยัและความรับผิดชอบ ดา้น
ความซ่ือสัตย ์ดา้นความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และดา้นความประหยดั 
การปฏิบติัตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามความคิดเห็น
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ของผูบ้ริหาร สูงกว่าครูในภาพรวมและดา้นวินัยความรับผิดชอบอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 
 สุนนัทา  ศรีดากลุ (2546) ศึกษา การเปรียบเทียบความสุขและประสิทธิผลในการทาํงาน
ของขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีจริยธรรม ในการทาํงาน และการกาํกบัการแสดงออกของตน
แตกต่างกนั พบว่า 1) ขา้ราชการท่ีมีปัจจยัทางชีวสังคมในดา้นอายงุาน สถานภาพสมรส การศึกษา 
และรายได้ต่างกัน มีประสิทธิผลในการทาํงานต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                     
2) ขา้ราชการท่ีมีจริยธรรมในการทาํงานสูง จะมีประสิทธิผลในการทาํงานสูงกว่า และมีความสุข
มากกว่า 3) จริยธรรมในการทาํงาน การกาํกบัการแสดงออกของตน ประสิทธิผลในการทาํงาน และ
ความสุข มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   
 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐนั้น พบว่า ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรมีพฤติกรรมทางจริยธรรมในการบริหารจดัการ
องคก์ร โดยจาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรมทางจริยธรรมดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรมีการนาํ
หลกัธรรมมาใชใ้นการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซ่ือสัตยสุ์จริตเสียสละอดทนมีความเป็น
ธรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีนํ้ าใจสุภาพมีเมตตาธรรมและการเป็นแบบอย่างท่ีดีของหน่วยงานของรัฐ                 
2) การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ตอ้งมีจิตสาํนึกในการให้บริการในทิศทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจึงจาํเป็นตอ้งมี
จิตสาํนึกท่ีดีงามในการใหอ้าํนวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนถา้หากขา้ราชการทาํไดก้็เช่ือ
ได้ว่าจะช่วยสร้างความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศให้สูงข้ึน3) การวางตวัให้เหมาะสม 
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ไม่ควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างหรูหราโออ่าใชจ่้าย
ฟุ่ มเฟือยหรือกินดีอยูดี่อยา่งเกินความพอดี หากแต่ควรจะตอ้ง รู้จกัใชจ่้ายแต่เพียงพอดีรู้จกัประหยดั
ไม่ฟุ่ มเฟือยรวมตลอดถึงการวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 4 )การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไป
แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ไม่
ควรใชส้ถานะหรือตาํแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้งยา้ยโอนเล่ือนตาํแหน่ง
และเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการคนใดในเวลาเดียวกนัตอ้งไม่ยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคล  
ในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดกา้วก่ายการปฏิบติัหน้าท่ีราชการของตนหรือผูอ่ื้นไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใช้
ตาํแหน่งหน้าท่ีของตนเองโดยมิชอบรวมตลอดถึงการไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบซ่ึง
ครอบคลุมถึงการไม่เรียกร้องของขวญัของกาํนลัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์
ต่างๆอนัอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 5) ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรมีการพบปะเยีย่ม
เยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ทุกขสุ์ขและรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข ์            
ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ                           
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6) ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ไม่ควรใชห้รือเปิดเผยความลบั ของทางราชการ และไม่ควรบิดเบือน
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ ไม่ควร
ปฏิบติังานในลกัษณะดงักล่าวเพื่อให้ผูอ่ื้นหรือประชาชนเขา้ใจผิดโดยมุ่งหวงัผลประโยชน์สาํหรับ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 7)  การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
ควรแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเช่นลาออกจากตาํแหน่งเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องหรือ
ผดิพลาดอยา่งร้ายแรง การลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือทาํงานผิดพลาด การยอมรับผดิชอบเม่ือไดมี้
คาํสั่งใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัแลว้เกิดความผิดพลาด ไม่โยนความผดิใหผู้อ่ื้น เม่ือผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐปฏิบติัตนไดด้งัน้ีแลว้ จะทาํใหก้ารบริหารจดัการหน่วยงาน เป็นไปอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบั หลกัธรรมาภิบาล และหลกัธรรมในการบริหารงาน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานภายใน และประชาชน              
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ เกิดความสุข นาํมาซ่ึงความสาํเร็จในการบริหารจดัการมาสู่ตวัผูบ้ริหารเอง 
 
2. แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
 
 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
 
 บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง สามารถเห็นได้
จากผูน้าํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี คือ มีการกระตุน้ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้ามให้มอง
งานของพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ใหม่ๆ ทาํให้เกิดความตระหนักรู้ในเร่ืองภารกิจ (Mission) และ
วิสัยทศัน์ (Vision) ของทีมและขององคก์ร มีการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามมอง
ใหไ้กลเกินกวา่ความสนใจของพวกเขาเองไปสู่ส่ิงท่ีจะทาํใหก้ลุ่มไดป้ระโยชน์ ผูน้าํการเปล่ียนแปลง
จะชักนาํผูอ่ื้นให้ทาํมากกว่าท่ีพวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้ และบ่อยคร้ังมากกว่าท่ีพวกเขาคิดว่ามนัจะ
เป็นไปได ้ผูน้าํจะทา้ทายความคาดหวงัและมกัจะนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน 
 บาสส์ (Bass,1999) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นผูน้าํท่ีทาํใหผู้ต้ามอยูเ่หนือกว่าความ
สนใจในตนเอง ผา่นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 
หรือการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบั
ผลสัมฤทธ์ิ การบรรลุสัจจการแห่งตน ความเจริญรุ่งเรือง ของสังคม องคก์ร และผูอ่ื้น นอกจากนั้น
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีแนวโน้มจะช่วยกระตุน้ความหมายของแรงงานในชีวิตของผูต้ามให้
สูงข้ึน อาจจะช้ีนาํหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึนดว้ย 
 อาํไพ อินทรประเสริฐ ( 2542)กล่าววา่ ผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะมีลกัษณะเป็นผูน้าํท่ีมอง
การณ์ไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์นัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถโนม้นา้วจิตใจลูกนอ้งไดดี้ 
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 เศาวนิต เศาณานนท์ (2542)  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผูต้าม 
โดยการกระตุน้ใหผู้ต้ามมีความตอ้งการสูงข้ึนใหโ้อกาสผูต้ามแสดงถึงความคิดท่ีมีคุณธรรม และให้
อาํนาจแก่ผูต้าม 
 กลัยาณี พรมทอง (2546) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงคือ ระดบัพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ี
แสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการทาํงานท่ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ความพยายามของ
ผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั เป็นผลให้การปฏิบติังานเกินความคาดหวงั พฒันา
ความสามารถและศกัยภาพ ไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนโดยผูบ้ริหารแสดงบทบาท ทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึก
ไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจ และวิสัยทศัน์ มีความจงรักภกัดี และเป็นขอ้จูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกล
เกินกวา่ความสนใจของคน ซ่ึงจะนาํไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 สุมาลี  ขุนจนัดี (2541) กระบวนการท่ีผูน้าํตอ้งการเพิ่มระดบัความพยายามของผูต้าม
เพื่อใหป้ฏิบติังานตามการคาดหวงั โดยผูน้าํทาํให้ผูต้ามเกิดความรู้สึกไวว้างใจ ยินดี จงรักภกัดี และ
นบัถือ ผูน้าํทาํให้ผูต้ามกลายเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพเป็นนกัพฒันา เป็นผูเ้สริมแรงไดด้ว้ยตนเอง ควบคุม
ตนเองได ้โดยผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะใชว้ิธีการใดวิธีการหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การายกระดบัวาม
รู้สึกความสาํนึกของผูต้าม โดยให้เห็นความสาํคญัและคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและวิธีการท่ีจะ
บรรลุผลตามผลลพัธ์ท่ีตอ้งการนั้นทาํใหผู้ต้ามไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศงานเพ่ือทีมงาน 
องคก์รและนโยบาย โดยการกระตุน้ระดบัความตอ้งการของผูต้ามใหสู้งข้ึนตามระดบัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์(Maslow) 
 คาํนึง  ผดุผอ่ง (2547)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการบริหารองคก์ร
ของผูบ้ริหารท่ีทาํใหผู้ร่้วมงาน สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถมากกว่าท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่
ตน้ ส่งผลใหอ้งคก์รมีการพฒันาทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
 โดยสรุปภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นผูน้าํท่ีทาํให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่าความสนใจใน
ตนเอง ผา่นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา หรือการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูน้าํตอ้งมีจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการนาํผูต้าม ซ่ึงจะส่งผลให้
ทั้งตวับุคคล และองคก์าร ประสพความสาํเร็จเกินกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ส่งผลให้สังคมมีความสมบูรณ์
ดว้ย ดุลยภาพแห่งธรรม 
 
 บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ 
โดยใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบภาวะผูน้าํท่ีเขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 1985 
โมเดลน้ีจะประกอบดว้ยภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership )ภาวะผูน้าํแบบ
ตามสบาย สาํหรับในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)เป็นนาํกระบวนการท่ีผูมี้อิทธิพลต่อ
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ผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงัพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและ              
ผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและศกัยภาพมากกข้ึน ทาํให้เกิดการกระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของ
ทีมและองค์การ จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคมซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะ
กระทาํโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “4l” (For Ps) คือ 
 
 การสร้างบารมี หรือการมีอิทธิพลท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma 
Leadership) หมายถึง การท่ีผูน้าํประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม ผูน้าํเป็นท่ี
ยกยอ่ง เคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน  ผูต้ามจะ
พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา ส่ิงท่ีผูน้าํจะตอ้งปฏิบติั
เพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะมี
ความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์ ผูน้าํเป็นท่ีไวใ้จ
ไดว้า่จะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้าํนาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่ม ผูน้าํจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผูน้ําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภกัดี และความมัน่ใจของผูต้าม และทาํให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ โดยอาศยั
วิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั
เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมผูน้าํจากการสร้างความ
มัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของ
ตนในการบรรลุเป้หมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร 
 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การท่ีผูน้าํจะประพฤติในทาง
ท่ีจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้ทายใน
เร่ืองงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออก
ซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามสัมผสักบัภาพ
ท่ีงดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้าํตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้าํจะแสดงการอุทิศ
ตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็น
ความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์
ของตนเพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์ร ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนเองต่อ
เป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลในน้ีเกิดข้ึนผ่านการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  และกระตุน้ให้พวกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาท่ี
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ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และ
เสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การท่ีผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้าม
ให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ              
าแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อทาํให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดย
ผูน้ํามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปล่ียนกรอบ (Refraning) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ย วิธีทางแบบใหม่ๆ 
มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํตอบของปัญหา      
มีการให้กาํลังใจผูต้ามให้พยายามหาทางแก้ไขด้วยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ํามีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนัจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ 
ผูน้ําทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีท้าทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ปัญหาของ
ผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะไดรับการกระตุ้นให้ตั้ งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือ และ
ประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีสําคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้ามในการท่ี
ตระหนกั เขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
 
 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ําจะมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํ
ให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้ําจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่และคน เพื่อการพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน
นอกจากน้ีผูน้าํจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของ
การสนับสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจาํป้ันและความต้องการการ
ประพฤติของผูน้ําแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคน                
ไดรั้บอาํนาจการตดัสินใจดว้ยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้าง
ท่ีมากกว่า ผูน้ํามีการส่งเสริมการส่ือสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการสัมผสักับปัญหา
(Management by Walking Around) การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้าํสนใจในความ
กงัวลของและบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็นพนกังาน
หรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ผูน้ําจะเป็นการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผูน้าํจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสใหผู้ต้ามได้
ใชค้วามสามรถพิเศษอย่างเต็มท่ีและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทา้ยความสามารถ ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่า
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ตอ้งการคาํแนะนาํ การสนบัสนุน และการช่วยใหก้า้วหนา้ในการทาํงานท่ีรับผดิชอบอยูห่รือไม่ โดย
ผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่เขากาํลงัถูกตรวจสอบ 
 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของบาสส์และอโวลิโอ (Bass  &Avolio, 1991) ซ่ึง
สามารถสรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership ) หมายถึง ระดบั
พฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการทาํงานเป็นกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อ
ผูร่้วมงานไปสู่สภาวะท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์
ของกลุ่มจูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือ
สงัคมซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานจะกระทาํโดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
4 ประการ คือการสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาวน์ปัญหา และการคาํนึงถึง
ปัจเจกบุคคล ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการทาํงานท่ี
เป็นกระบวนการ ทาํใหผู้ร่้วมงานมีการยอมรับ เช่ือมัน่ศรัทธา ภาคภูมิใจและไวว้างใจความสามารถ
ของผูน้าํมีความยินดีท่ีจะทุ่มเทการปฎิบติังานตามภารกิจ โดยผูน้าํจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เนน้ความสาํคญัในเร่ืองค่านิยม ความเช่ือ และมี
การเป้าหมายท่ีชดัเจน มีความมัน่ใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ผูน้าํจะมีคุณลกัษณะสาํคญัในดา้นการมี
วิสัยทศัน์และการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ไปยงัผูร่้วมงาน มีความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏิบติังานตาม
ภารกิจ มีความสามารถในการจดัการหรือการควบคุมอารมณ์ตวัเอง มีการเห็นคุณค่าในตนเองมี
ศีลธรรมและจริยธรรม 
 การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการ
ทาํงานท่ีเป็นกระบวนการทาํใหผู้ร่้วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่อุทิศตน
เพ่ือกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการทาํงานสูง และเช่ือมัน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายมีความตั้งใจ
แน่วแน่ในการทาํงาน มีการสใหก้าํลงัใจผูร่้วมงาน มีการกระตุน้ผูร่้วมงานใหต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีสาํคญั 
โดยผูน้าํจะมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัในดา้นการสร้างแรงจูงภายในใหก้บัผูร่้วมงานมีการสร้างเจตคติท่ีดี 
และการคิดในแง่บวก 
 การกระตุน้เชาวน์ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงใหเ้ห็นในการจดัการ หรือการ
ทาํงานท่ีเป็นกระบวนการกระตุน้ผูร่้วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา มีการ
พิจารณาวิธีการทาํงานแบบเก่า ๆ ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ 
มีการวิเคราะห์ปัญหา โดยใชเ้หตุผลและขอ้มูลหลกัฐาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยผูน้าํจะมี
คุณลกัษณะสาํคญัในดา้นการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการ
ทาํงานโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการติดต่อส่ือสารแบบ
สองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ ความตอ้งการ
และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เล้ียงสั่งสอน และให้คาํแนะนํา และส่งเสริมพฒันา
ผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเองมีการกระจายอาํนาจโดยมอบหมายงานใหผู้ร่้วมงาน โดยผูน้าํจะมีลกัษณะ
สาํคญัในดา้นความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสามารถ
ในกาติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน 
 บาสส์ และ อโวลิโอ (Bass &Avolio, 1994, Bass, 1999) ไดก้ล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษ 
ท่ีผา่นมา ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดพ้ฒันาเป็นรูปเป็นร่างนั้น โดยการศึกษาวิจยัรวบรวม
ขอ้มูลพฒันาและฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผูน้ําทุกระดับและท่ีม่ีมี
ประสิทธิภาพ จนถึงผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา ในต่างเช้ือชาติ และขา้มวฒันธรรม ผลการศึกษาแสดง
ใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีวดัโดย บาสส์ และ อโวลิโอ (Bass &Avolio) เป็นภาวะผูน้าํท่ี
มีประสิทธิการ และใหค้วามพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และมีงานวิจยัเชิงประจกัษ ์
และการศึกษาเชิงการศึกษาเชิงทฤษฎีจาํนวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงมี
อิทธิพลยา่งมีนยัสาํคญัต่อการเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและขององคก์ร 
 
 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
 
 บาสส์ (Bass, 1985) ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบาย
กระบวนการเปล่ียนสภาพในองค์การและได้ช้ีให้เห็นความแตกต่างระหว่างผูน้ําแบบบารมี 
(Charismatic) และระบบแลกเปล่ียน (Transformation) โดยท่ี บาสส์ไดนิ้ยามภาวะผูน้าํในแง่ของ
ผลกระทบของผูน้ําท่ีมีต่อตัวผูต้าม ผูน้ําเปล่ียนสภาพผูต้ามโดยการทาํให้พวกเขาตระหนักใน
ความสาํคญัและคุณค่าในผลลพัธ์มากข้ึน หรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม หรือโดยชกัจูง
ใหพ้วกเขาเห็นแก่องคก์ารมากกวา่การสนใจของตนเอง (Self-Interest) ผลจากอิทธิพลเหล่าน้ีทาํใหผู้ ้
ตามมีความเช่ือมัน่และเคารพในตวัผูน้าํ และไดรั้บการจูงใจให้ทาํส่ิงต่างๆ ไดม้ากกว่าท่ีคาดหวงัใน
ตอนแรก บาสส์ เห็นว่าภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงเป็นมากกว่าคาํเพียงคาํเดียวท่ีเรียกว่า บารมี 
(Charisma) บารมีไดรั้บการนิยามว่าเป็นกระบวนการซ่ึงผูน้าํส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการปลุกเร้า
อารมณ์ท่ีเขม้แขง็ และความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้าํ บาสส์ เห็นว่าความมีบารมีมีความจาํเป็น แต่ไม่
เพียงพอสาํหรับภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ยงัมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัอีกสามส่วนของภาวะผูน้าํการ
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เปล่ียนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ กระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) การ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรงบลัดาลใจ 
(Inspirational Motivation) 
 ทั้งสามองคป์ระกอบรวมกนัการสร้างบารมีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั เพื่อ
สร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่ผูต้าม ผลท่ีผสมผสานน้ีทาํให้ผูน้าํการเปล่ียนแปลงแตกต่างกบัผูน้าํ
แบบมีบารมีนอกจากน้ี ผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายามท่ีจะเพ่ิมพลงั (Empower) และยกระดบัผูต้าม
ในขณะท่ีผูน้าํแบบมีบารมีหลายคนพยายามท่ีจะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ่งพาผูน้าํ และ
สร้างความจงรักภกัดีมากกว่าความผกูพนัในดา้นแนวคิด บาสส์ ใหนิ้ยามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีกวา้งกว่าเบอร์น โดยไม่ใช่เพียงแค่การใชส่ิ้งจูงใจ (Incentivive) เพื่อใหมี้ความพยายามมาก
ข้ึน แต่จะรวมการทาํให้งานท่ีตอ้งการมีความชดัเจนข้ึนเพื่อให้รางวลัตอบแทน และบาสส์  ยงัมอง
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน แต่ไม่ใช่กระบวนการท่ี
เกิดข้ึนแยกจากกนั บาสส์  ยอมรับว่าในผูค้นเดียวกนัอาจใชภ้าวะผูน้าํทั้งสองแบบแต่ในสถานการณ์
หรือเวลาท่ีแตกต่างกนั 
 ในตอนเร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในปี ค.ศ. 1985 บาสส์ ไดเ้สนอ
ภาวะผูน้าํ 2 แบบ คือภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership ) และภาวะผูน้าํแบบ
แลกเปล่ียน (Transaction Leadership) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตาม
รูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน โดยผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนต่อเน่ืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน ซ่ึง
เป็นการแลเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการระหว่างกนัเพื่อใหผู้ต้ามปฏิบติัตาม ภาวะผูน้าํสองประเภทน้ีผูน้าํคน
เดียวกนัอาจใชใ้นประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ในเวลาท่ีแตกกนัอยา่งไรก็ตาม บาสส์  วินิจฉยัว่าความ
เป็นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตํ่ากว่า ส่วนภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงซ่ึงช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นท่ีสูงกวา่ 
 
 
 ความเป็นมาของทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
 
 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นทฤษฏีภาวะผูน้าํท่ีเกิดข้ึนหลงัจากทฤษฎี
ภาวะผูน้าํแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) ซ่ึง แมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) ไดเ้ป็นผูคิ้ดข้ึนใน
ทศวรรษท่ี 1920 โดยผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษีองักฤษในปี ค.ศ.1947 ซ่ึงถือเป็นผลงานท่ีได้
กระตุน้ความสนใจของนักสังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ท่ีศึกษาดา้นภาวะผูน้าํ ต่อมาในทศวรรษท่ี 
1980 นักวิจยัทางดา้นจิตวิทยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผูน้าํแบบมี
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บารมีน้ี เน่ืองจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟ้ืนฟูองคก์ารต่างๆ อยา่งมากมาย และ
ผูบ้ริหารองค์การต่างๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันว่า มีความต้องการจาํเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงในการดาํเนินการเร่ืองต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถอยูไ่ดใ้นสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจสูง 
 ภาวะผูน้าํแบบมีบารมี หมายถึงภาพความคิดของผูต้ามท่ีว่าผูน้าํเป็นผูท่ี้มีพรสวรรค ์มี
ความเป็นพิเศษ และเหนือคนทัว่ไป ผูต้ามจะมีความเช่ือมัน่เคารพและบูชาในตวัผูน้าํในลกัษณะท่ี
เป็นวีระบุรุษเหนือมนุษยห์รือเป็นเทพ เฮา้ส์(House,1977) ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีช้ีว่าผูน้าํแบบมีบารมี                
มีพฤติกรรมอย่างไร โดยระบุช้ีความเป็นผูน้ําแบบมีบารมีว่าจะรวมเอาความเช่ือมั่นของผูต้าม                
ในความถูกตอ้งของผูน้าํ การยอมรับอยา่งปราศจากคาํถามของผูน้าํ ความหลงใหลในตวัผูน้าํ รวมทั้ง
ความตั้งใจท่ีจะเช่ือฟังดว้ย ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบมีบารมีน้ี ระบุถึงลกัษณะของผูน้าํท่ีไดรั้บการมองว่า
เป็นผูมี้ความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผูน้าํจะมีความตอ้งการในอาํนาจอยา่งแรงกลา้ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองสูง และมีความตั้งใจสูง พฤติกรรมของผูน้าํแบบมีบารมีจะประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการ
ดงัต่อไปน้ีคือ การสร้างภาพประทบัใจให้ผูต้ามมีความมัน่ใจในตวัผูน้าํ การประกาศอยา่งชดัเจนถึง
เป้าหมายทางอุดมการณ์ เพื่อสร้างความผกูพนัในผูต้ามการส่ือสารให้ผูต้ามทราบถึงความคาดหวงั
อยา่งสูงท่ีมีผูน้าํมีต่อผูต้าม การแสดงความมัน่ใจของความสามารถของผูต้ามเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่
ผูต้ามนอกจากน้ี ผูน้าํแบบมีบารมีจะมีการสร้างวิสัยทศัน์ในอนาคต ทาํให้ผูต้ามมีชีวิตท่ีดีและมี
ความหมายมากข้ึน และผูน้าํจะสร้างตวัอยา่งในพฤติกรรมของตนเองเพ่ือเป็นโมเดลทางพฤติกรรม
ให้กบัผูต้าม (Behavior Modeling) และหากมีความจาํเป็นผูน้าํการจะแสดงออกเพ่ือกระตุน้จูงใจ               
ผูต้ามตามความเหมาะสมดว้ย 
 คอนเกอร์ และคานนัโก (Conger &Kanungo, 1987) ไดเ้สนอทฤษฎีผูน้าํแบบมีบารมี 
โดยยดึตามสมมติฐานท่ีว่าบารมีนั้นเป็นปรากฏการณ์แบบการส่งเสริม คือ ผูต้ามจะเป็นผูเ้สริมสร้าง
คุณลักษณะพิเศษให้กับผูน้ํา โดยมากจากการสังเกตพฤติกรรมของผูน้ํา พฤติกรรมเหล่านั้ น
ประกอบดว้ย ลกัษณะดงัน้ีคือ การกระตุน้แนวความคิดท่ีมีความแตกต่างจากแนวความคิดเดิมอยา่ง
มาก แต่อยู่ในวิสัยและกรอบ ท่ีผูต้ามยงัสามารถรับไดก้ารนาํตวัเขา้แลก หรือเส่ียงกบัการสูญเสีย
สถานะการเงิน หรือสมาชิกในองคก์าร เพื่อแนวคิดท่ีตนมุ่งหวงั การดาํเนินการในทางท่ีปกติมกัไม่
ทํากันเพื่อจะบรรลุในแนวความคิดท่ีตนเองมี  สําหรับคุณลักษณะพิเศษท่ีเพิ่มข้ึนของผู ้นํา
ประกอบด้วย  ความมั่นใจในตนเอง  การมีทักษะการจัดการในการสร้างความประทับใจ 
ความสามารถในการคิดประเมินสถานการณ์และโอกาส รวมทั้งขอ้จาํกดั การมีความรู้สึกไวต่อสงัคม 
และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ในความตอ้งการและในค่านิยมของผูต้าม 
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 ผูน้าํแบบมีบารมีมกัจะเกิดเม่ือมีวิกฤตการณ์ท่ีตอ้งการการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั หรือผู ้
ตามไม่พอใจสถานะเดิม อย่างไรก็ตามแมว้่าจะไม่ไดมี้วิกฤตการณ์เกิดข้ึนก็ตามผูน้าํแบบน้ีมกัจะ
แสดงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหนือธรรมดาในการจดัการเร่ืองต่าง ๆ นอกจากน้ีคอนเกอร์ (Conger, 1989) ได้
อธิบายว่า ภาวะผูน้าํแบบมีบารมี อาจจะมีลกัษณะบารมีหรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เช่น ผูน้าํจะทาํ
โครงการขนาดใหญ่เพื่อโฆษณาตนเองเกินจริง เน่ืองจากผูน้าํประเมินตนเองสูงเกินไปและการไม่
ยินดีท่ีจะหารือหรือยอมรับคาํแนะนําจากผูอ่ื้น ผูน้ําแบบน้ีจะลม้เหลวในการสร้างผูสื้บทอดท่ีมี
ความสามารถ และมกัจะทาํให้ลูกน้องอ่อนแอและคอยพ่ึงผูน้าํ และอาจบ่อนทาํลายหรือขจดัผูท่ี้มี
ศกัยภาพท่ีจะเป็นผูสื้บทอดผูน้าํ 
 
 บาสส์(Bass, 1999. pp. 35-51)ไดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการของผูน้าํแบบมีบารมี และได้
แนะนาํใหมี้การขยายทฤษฎีใหค้รอบคลุมถึงลกัษณะเสริมพฤติกรรม ตวับ่งช้ีบารมี สภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออาํนวย ตวัอยา่งเช่น บาสส์ เสนอว่า ผูน้าํแบบมีบารมี มกัจะเกิดข้ึนในท่ีท่ีการให้อาํนาจในปกติ
ลม้เหลวในการจดัการกบัวิกฤตการณ์ และยงัเป็นท่ีสงสัยเก่ียวกบัค่านิยมและความเช่ือดั้งเดิมของ
ผูน้าํแบบน้ี ดงันั้นต่อมาในทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio 
1991 )  ไดใ้ชค้าํว่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคาํว่า การสร้างบารมี 
(Charisma) ซ่ึงหมายถึง การมีอิทธิพลเก่ียวกบัอุดมการณ์ท่ีระดบัสูงสุดของจริยธรรม คือความไม่
เห็นแก่ตวั ซ่ึงทั้งผูน้าํและผูต้ามจะมีการาอุทิศตวัท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีใชค้าํว่า
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แทนคาํว่าการสร้างบารมี เน่ืองจาก 1) การสร้างบารมีเป็นตวัแทน
ของความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลองซ่ึงมีลกัษณะเป็นการโออ้วดหรือแสดงความต่ืนเตน้
เกินจริง 2 ) การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์มากเกินไปกบัการปกครองแบบเผด็จการ และความเป็น
ผูน้าํการเปล่ียนแปลเทียม 3)สาํหรับผูว้ิจยับางคน กล่าวว่า การสร้างบารมี คือ การรวมภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ดงันั้นในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงคบ์างงานวิจยัของ บาสส์(Bass) จึงใชค้าํว่า 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แทนคาํวา่ การสร้างบารมี 
 
 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงตามแนวคดิของบุคคลต่างๆ 
 
 หลงัจากเกิดทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบมีบารมีแลว้ ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํแนวใหม่ข้ึนคือ ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงมีอยู่
หลายแนวคิดดว้ยกนั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมท่ีน่าสนใจไวด้งัต่อไปน้ี 
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 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของเบอร์น 
 
 ในทฤษฎีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ตอนเร่ิมต้นได้รับการพฒันามาจากการวิจัย                 
เชิงบรรยาย ผูน้าํทางการเมือง คือเบอร์น (Burns, 1978)  อธิบายภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการท่ีผูน้าํมี
อิทธิพลต่อผูต้าม และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนั
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมองไดท้ั้งในระดบัแคบท่ีเป็นกระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล 
(Individual) และในระดบักวา้งท่ีเป็นกระบวนการในการใชอ้าํนาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูป
สถาบนั ในทฤษฎีของเบอร์น (Burns) ผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของ
ผูต้าม โดยการยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน เช่น ในเร่ืองเสรีภาพความ
ยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว 
ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยา ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามกา้วข้ึนจาก “ตวัตนในทุกๆ วนั”(Everyday 
Selves) ไปสู่ “ตวัตนท่ีดีกวา่”(Better Selves) เบอร์น (Burns) มีแนวคิดว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
อาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้นองคก์รในทุก ๆ ตาํแหน่ง ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้าํหรือผูต้าม และ
อาจจะเก่ียวกบัคนท่ีมีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สูงกวา่ หรือตํ่ากวา่ กไ็ด ้
 
 เบอร์น (Burns, 1978 ) ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้าํว่า หมายถึง การท่ีมีผูน้าํทาํใหผู้ต้าม
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจ ความตอ้งการ ความจาํเป็น และความ
คาดหวงัทั้งของผูน้าํและผูต้าม เบอร์น (Burns) เห็นว่าภาวะผูน้าํเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกันในด้านอาํนาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกัน ซ่ึงเกิดได้ใน                       
3 ลกัษณะคือภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูติ้ดต่อกบัผู ้
ตามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ผูน้าํจะให้รางวลั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และ
เพื่อแลกเปล่ียนกบัความสาํเร็จในการทาํงาน ถือว่าผูน้าํและผูต้ามมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัขั้นแรก
ตามทฤษฎีความตอ้งการเป็นลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierachy Theory) 
 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้าํจะตระหนกัถึงตอ้งการ
ตอ้งและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้าํและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความตอ้งการซ่ึงกนั
และกนั ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือ การเปล่ียนแปลง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงไป
เป็นผูน้าํแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะ
กระตุน้ผูต้ามให้เกิดความสาํนึก (Conscious) และยกระดบัความตอ้งการผูต้ามให้สูงข้ึนตามลาํดบั
ขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ และทาํให้ผูต้ามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ์ และยึดค่านิยมเชิง
จริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยติุธรรม ความเสมอภาค สนัติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
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 ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนแปลงเป็น
ผูน้าํแบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริงเม่ือผูน้าํไดย้กระดบัความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของผูน้าํและผูต้ามใหสู้งข้ึน และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย อาํนาจของผูน้าํจะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํใหผู้ต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธี
ปฏิบติั สร้างจิตสาํนึกใหผู้ต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัขั้นท่ีสูงกวา่เดิม ตามลาํดบัขั้นความตอ้งการ
ของมาสโลว ์(Maslow) หรือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก แลว้จึงดาํเนินการเปล่ียนแปลง
สภาพทาํใหผู้น้าํและผูต้ามไปสู่สภาวะท่ีสูงข้ึน 
 
 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของโรเบิร์ท 
 
 งานวิจยัตามแนวคิดของโรเบิร์ท(Robert,1984) ไดศึ้กษาผูน้าํเพื่อการเปล่ียนแปลง และ
เรียกภาวะผูน้าํแบบน้ีว่า ผูน้าํแบบแปลงรูป (Transformational Leadership) โดยการวิเคราะห์กรณี
เชิงลึก ไดว้ิเคราะห์กระบวนการทาํงานของผูบ้ริหารโรงเรียนของรัฐบาลแห่งหน่ึง ขอ้มูลท่ีนาํมา
วิเคราะห์ไดม้าจากเอกสารงานวิจยัและบทความในหนงัสือพิมพท่ี์ผูน้าํเขียน สังเกตการณ์ประชุมทั้ง
เป็นทางการการสัมภาษณ์ตวัผูน้าํและผูน้าํระดบัอ่ืนในโรงเรียน ครู ผูป้กครอง นกัเรียน และบอร์ด
การศึกษาของรัฐ ผูบ้ริหารในโรงเรียนน้ี พบวา่ มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นผูท่ี้สามารถตดังบประมาณ
ต่าง ๆ ให้น้อยลง ในขณะท่ียงัมีงานพฒันาและการริเร่ิมงานใหม่ ๆ ครูทั้งหลายยกย่องในความ
พยายามของผูน้าํของเขา ถึงแมว้่าผูน้าํจะมีแผนงานในการตดับางโครงการและลดงานท่ีเขาเสนอลง 
นอกจากนั้นยงัพบขั้นตอนดาํเนินงานท่ีทาํใหผู้น้าํแปลงรูปประสบความสาํเร็จคือ การกาํหนดกรอบ
การเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการเปล่ียนแปลง  การพฒันากลยทุธ์ใหม่ร่วมกนัของบุคลากรโดยการ
ประชุมหารือ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับเปล่ียนบุคคลในตาํแหน่งสําคัญท่ีต้องอาศัย
ความสามารถและความพยายามอยา่งต่อเน่ือง จึงจะทาํการเปล่ียนแปลงประสบความสาํเร็จ กาํหนด
วตัถุประสงค ์แผนปฏิบติังาน วิธีการรายงานความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน โดยให้ผูป้ฏิบติังาน
เป็นผูริ้เร่ิมและความเห็นชอบรวมกนัในวิธีการ การสร้างแรงกดดนัโดยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา เช่น ผูป้กครอง คณะกรรมการศึกษา หรือผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาเหนือกว่ามาเป็นคน
เสนอแนะขอ้คิดว่าตรงไหนควรมีการตดังบประมาณ รวมทั้งมีการบริหารงบประมาณดา้นอ่ืนของ
การศึกษาอย่างไร   การฝึกอบรมให้สมาชิกในโรงเรียนรู้วิธีท่ีจะนาํเสนอต่อสาธารณะ เพื่อลดแรง
กดดันในการตัดงบประมาณ และขอข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดงบประมาณด้วย สรุปได้ว่า
การศึกษาของโรเบิร์ท (Robert) จะเน้นกระบวนการแปลงรูปของผูน้ําว่ามาจากการริเร่ิมในการ
จดัการมากกวา่การปรับเปล่ียนวฒันธรรม หรือเปล่ียนแปลงองคก์ร 
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 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของทชีิ และดีวานนา 
 
 ทิชี และดีวานนา (Tichy&Devanna, 1990)ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
และได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู ้นําแบบน้ี ดังน้ี  การมีลักษณะเป็นผู ้นําการเปล่ียนแปลง 
(Identification as a Change Agent) กล่าวคือ คุณลกัษณะหรือภาพพจน์ของผูน้าํ จะเป็นลกัษณะท่ี
พยายามเปล่ียนแปลง นาํการพฒันาต่าง ๆ มาสู่องคก์ร เป็นผูท่ี้สร้างสรรค ์ปรับปรุงความกลา้ กลา้พดู 
กลา้ทาํ (Courage and Outspokenness) ผูน้าํลกัษณะน้ี จะเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียงสามารถท่ีจะยอมรับ กลา้
เผชิญกบัความจริง แมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาอยา่งมากและสามารถท่ีจะเปิดเผยในส่ิงท่ีเป็นจริงได้
กบับุคคลอ่ืน แมว้่าเป็นส่ิงท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่ตอ้งการรับฟังความเช่ือมัน่ในบุคคล (Belief in 
People) บุคคลประเภทน้ีแมจ้ะมีอาํนาจแต่ก็มีคุณลกัษณะท่ีสนใจกบัความตอ้งการของบุคคลอ่ืน 
พยายามท่ีจะให้อาํนาจกบัคนอ่ืน ๆ แทนท่ีจะใชว้ิธีเผด็จการอย่างเดียวความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็น
แรงผลกัดนั (Value -Driven) บุคคลประเภทน้ี โดยทัว่ไปแลว้ จะปลูกฝังใหลู้กนอ้งเช่ือมัน่ในคุณค่าท่ี
ดี เพื่อใหเ้กิดแรงผลกัดนั ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วง 
 
 การเป็นผูท่ี้ใสใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life – Long Learning) ผูน้าํแบบน้ี จะมอง
ความลม้เหลวว่าเป็นบทเรียน แบบมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ ท่ีจะเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา พยายามปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมบริหารความสามารถในการเผชิญกับความ
สลบัซบัซอ้น ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน ( Ability to Deal with Complexity, Ambignity and 
Unccrtainty) ผูน้าํแบบน้ี สามารถท่ีจะจดัการแกปั้ญหาท่ีสลบัซบัซอ้น การเปล่ียนแปลงของโลกการเป็น
ผูน้าํท่ีมองการณ์ไกล (Visionary) ผูน้าํลกัษณะน้ี จะเป็นผูท่ี้มองการณ์ไกล และพยายามนาํความฝัน
มาทาํใหเ้ป็นจริงได ้
 
 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของทชิิ และอูลริส 
 แนวคิดของทิชีและอูลริส (Tichy and Ulrich, 1999) ไวว้่ามีแนวคิดเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงองคก์รเพ่ือพฒันาใหมี้ประสิทธิผลนั้น ผูท่ี้มีส่วนสาํคญั คือผูบ้ริหารองคก์รจะตอ้งผูน้าํ
เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) โดยตอ้งทาํ 3 กิจกรรมคือการสร้างทศันภาพ
(Creation of a Vision)  ผูน้าํตอ้งสร้างทศันภาพขององคก์รในอนาคต ใหส้มาชิกท่ีเป็นบุคคลสาํคญั
ขององคก์ารมีส่วนร่วมรับรู้ในทศันภาพ ผูน้าํเป็นแกนสําคญัในความรับผิดชอบต่อทศันภาพ ผูน้าํ
จาํเป็นตอ้งมีความคิดในเชิงบูรณาการ สร้างสรรค ์หยัง่รู้ และอุปนยั การสร้างทศันภาพดงักล่าว ควร
จะสอดคล้องกันในเ ร่ืองปรัชญาและแบบทั้ งของผู ้นําและองค์การการสร้างความผูกพัน 
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(Mobilization of Commitment) บุคลากรขององคก์ร หรืออยา่งนอ้ยส่วนใหญ่ ตอ้งยอมรับภารกิจ
และทศันภาพใหม่และการกระทาํใหเ้กิดข้ึน 
  
 ผูน้ําเพื่อการเปล่ียนแปลงตอ้งเขา้ใจผูต้ามอย่างลึกซ้ึง ควรทาํให้องค์การมีชีวิตชีวา
แตกต่างจากผูน้าํคนก่อนการเปล่ียนแปลงส่ิงเป็นมาแต่เดิม (Institutionalization of Change) ของ
องค์กร องคก์รจะตอ้งไดรั้บการปรับให้มีรูปพฤติกรรมใหม่ ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจาํเป็นตอ้งทาํ                
ทศันภาพให้เป็นจริง ภารกิจต่างๆ ตอ้งมีการกระทาํ ปรัชญาตอ้งนาํไปสู่การปฏิบติั ความเป็นจริง 
การกระทาํและการปฏิบติัใหม่ต่างๆ ตอ้งมีส่วนร่วมกนัทั้งองคก์ร วิธีการติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจ
และระบบการแกปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้ทศันภาพกลายเป็นความจริงได ้การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ี
เป็นมาแต่เดิมจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งการรูปแบบและการเสริมแรงของวฒันธรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกบั
องคก์รระบบทรัพยากรมนุษยใ์นการคดัเลือก การพฒันา การประเมินและกรใหร้างวลั เป็นเร่ืองหลกั
สาํหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (วรรณีหิรัญญากร, 2546) 
 
 ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของเบนนิส และนานัส 
 
 งานวิจยัของเบนนิส และนานัส (Bennis&Nanus, 1985) กล่าวว่า ผูน้าํจะมีลกัษณะท่ี            
พบเห็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมทัว่ไป อย่างไรก็ตามก็มีส่ิงท่ีช้ีชดัให้เห็นว่า 
อะไรเป็นปัจจยัท่ีช่วยทาํให้ผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาไดส้รุปขอ้คิดเห็น
เพ่ือให้ผูน้าํไปใชใ้นการดาํเนินการเปล่ียนแปลงองคก์ารของตนในภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง 
และเพ่ือให้สามารถพาองคก์รให้อยูร่อดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี (Bennis&Nanus, 1985)การ
พฒันาวิสัยทศัน์ (Developing Vision) ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดีสาํหรับองคก์รในอนาคตแมว้่ามนัจะดู
เป็นความฝัน แต่อย่างไรก็ตามตอ้งให้เห็นงานท่ีจะทาํอย่างชดัเจนและตอ้งเป็นผูร้วบรวมพลงัของ
สมาชิกให้ทุ่มแรง ทุ่มใจ ทาํให้ความฝันนั้นเป็นจริงให้ได ้โดยท่ีผูน้าํจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี “ผูน้าํ
จะตอ้งสนใจว่าอะไรกาํลงัจะเกิดข้ึน จะตอ้งตดัสินใจว่าอะไรเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับองคก์รในอนาคต 
จะตอ้งกาํหนดทิศทาง และแนวทางในการดาํเนินงานของทุกคนในองคก์ร” ซ่ึงกล่าวมาน้ีถือว่าเป็น
หลกัสาํคญัพ้ืนฐานท่ีถูกยอมรับว่าเป็นผูน้าํ ไม่ว่าผูน้าํจะเป็นไวยากร (Conduction) ผูบ้ญัชาการเหล่า
ทพั (Army Generals) ผูฝึ้กสอนฟุตบอล (Football Coach)  หรือผูบ้ริหารโรงเรียน ฯลฯ สาํหรับ
ภารกิจท่ีสําคญัท่ีควรมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรมสนับสนุน คือ การสร้างแรงดลใจให้
ผูป้ฏิบติังานโดยทาํให้รู้ว่างานของเขามีความหมายต่อองคก์ร และสนองความตอ้งการพื้นฐานของ
เขาได ้ให้ลูกน้องไดรู้้ถึงคุณค่าของตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรหรือการเปล่ียนแปลงและ
ภารกิจ ท่ีวิสยัทศัน์จะตอ้งเป็นตวัช้ีแนวทางองการตดัสินใจต่างๆ ดา้นงบประมาณ บุคลากร ความคิด
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ริเร่ิม และความเก่ียวขอ้งของบุคลากรในทุกระดบัส่ิงท่ีเป็นปัญหาก็คือ ทาํอย่างไรผูน้าํจะไดม้าซ่ึง
วิสยัทศัน์ หรือมีวิสยัทศัน์ท่ีดีและสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวไดโ้ดยไม่มีความคลุมเครือ หรือไม่
ชดัเจนดงัท่ีพบเห็น และลึก ๆ ผูน้าํขาดผูส้นบัสนุนวิสัยทศัน์ผูน้าํตอ้งสร้างเครือข่ายทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในใจรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ผูมี้มุมมองต่างๆ วิสัยทศัน์นั้นควรไดมี้การคดัเลือกจากท่ีเสนอหรือคิดหลายมุมมอง ผูน้าํท่ีดีท่ีเก่ง
ตอ้งสามารถทาํให้วิสัยทศัน์เป็นท่ีเขา้ใจง่าย และมีเหตุผลท่ีทุกฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกนั และท่ีสาํคญั
ตอ้งสามารถให้เกิดการยอมรับว่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นจริงได ้ตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ท่ีดีมีความสามารถ
ในการวินิจฉยัและวิเคราะห์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการพฒันาวิสยัทศัน์ แต่สญัชาตญาณและความคิดริเร่ิม
ก็เป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นเช่นกนั การศึกษาวิจยัของแบนนิสและนานสั สอดคลอ้งกบัการศึกษาอ่ืน ๆ 
ท่ีพบว่าองคก์รท่ีขาดวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานลดลง โดยเฉพาะใน                 
2 ศตวรรษท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงของค่านิยมในสังคมรอบดา้น การเปล่ียนแปลง     
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน และแรงกดดันจาก
ภายนอก เช่นผูถื้อหุน้ธนาคารเจา้ของเงินกูแ้ละสหภาพแรงงานเป็นตน้ 
 การพฒันาความผกูพนัศรัทธา (Developing Commitment and Trust) การพฒันา
วิสัยทศัน์ท่ีดีและน่าสนใจอยา่งเดียวไม่พอ แต่ตอ้งเป็นตวัส่ือสารวฒันธรรมขององคก์ารไดด้ว้ยการ
ดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์ตอ้งเป็นเร่ืองของการชกัชวน และสร้างแรงดลใจ ไม่ใชป้ระกาศิตหรือการ
บงัคบัให้ทาํ ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพมกัจะมีสาํนวนท่ีจบัใจ คาํอุปมาอุปมยั คาํขวญั สัญลกัษณ์และพิธี
การต่างๆ ท่ีจะสร้างแรงดลใจให้เกิดการยอมรับร่วมกนั และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานต่าง ๆ ดว้ยความ
เตม็ใจและผกูพนั วิสยัทศัน์ตอ้งเนน้ใหเ้ห็นความแตกต่างในส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละระดบัจากภารกิจท่ีไม่
ชดัเจน พร้อมดว้ยแผนงานและนโยบาย วิสัยทศัน์จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้าํทางดา้นการ
ตดัสินใจและการกระทาํการเปล่ียนแปลงจะตอ้งเกิดท่ีโครงสร้างและกระบวนการของการจดัการ
โดยตอ้งคงรักษาไวท่ี้ค่านิยมวตัถุประสงคข์องวิสัยทศัน์ใหม่นั้น กระบวนการยอมรับเห็นชอบ และ
ผกูพนักนั แต่อยา่งไรกต็ามความรับผดิชอบหลกัท่ียงัวนอยูก่บัผูน้าํ ไม่ใช่มอบหมายใหผู้น้าํคนอ่ืน 
 การยอมรับ เห็นชอบ และผกูพนัต่อวิสยัทศัน์ของผูป้ฏิบติังานข้ึนอยูก่บัความศรัทธาของ
เขาต่อผูน้าํดว้ย ผูน้าํท่ีไม่เป็นท่ีศรัทธาไม่สามรถจะทาํให้วิสัยทศัน์ใหม่เป็นท่ียอมรับได ้ศรัทธาต่อ
ผูน้าํข้ึนอยูก่บัการยอมรับในความเช่ียวชาญของผูน้าํ รวมทั้งควรมีหลกัการและพฤติกรรมการทาํงาน
ท่ีสมํ่าเสมอ การไม่สมํ่าเสมอจะลดการยอมรับในความชัดเจนของวิสัยทศัน์ และการขาดความ
เช่ือมัน่ในผูต้ามก็จะเป็นตวัปิดกั้นความน่าใจของวิสัยทศัน์นั้นโดยส้ินเชิง  ผูน้าํจะตอ้งแสดงการ
ยอมรับต่อค่านิยมของผูท้าํงานและแสวงหาวิธีการท่ีใชก้ระตุน้พฤติกรรมการทาํงานของพวกเขาท่ี
ไม่ขดัต่อค่านิยม 
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 การสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์าร (Facilitation Organization I Learning)  ส่ิงท่ี
คน้พบโดยเบนนิส และนานัส ก็คือการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในองคก์าร ผูน้าํจะตอ้งพฒันา
ทกัษะและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้แก่สมาชิกขององค์การ จากประสบการณ์ของความสําเร็จและ
ลม้เหลวท่ีผา่นมา ผูน้าํตอ้งรู้ถึงความจาํเป็นของขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้ผูน้าํตอ้งเป็นผูติ้ดตามการสนองตอบของผูต้าม และบุคลิกภายนอก
ต่อแนวความคิดของผูน้าํตอ้งสร้างเครือข่ายและหาขอ้มูลเครือข่ายในการสร้างแผนกลยทุธ์ ผูน้าํตอ้ง
ใชก้ารทดลองเพ่ือกระตุน้ให้การประดิษฐ์ใหม่ ๆ ผูน้าํตอ้งเห็นว่าการผิดพลาดเป็นของธรรมดาและ
เป็นส่วนหน่ึงของการทาํงาน ทั้งตอ้งใชป้ระโยชน์จากการผดิพลาดนั้นมาปรับปรุงในการเรียนรู้และ
พฒันาการท่ีจะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกการเรียนรู้ของสมาชิกอ่ืน ๆ ในองคก์าร ผูน้าํตอ้ง
กระตุน้ผูน้าํในระดบัต่าง ๆ ใหมี้การวางแผนงานในการพฒันาลูกนอ้งตนเอง และสนบัสนุนใหมี้การ
จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผน และการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและทิศทางท่ีเปล่ียนแปลงไป (วรรณีหิรัญญากร, 2546 หนา้ 31) 
 
 ภาวะผู้นําทีมี่รูปแบบพสัิยเต็ม 
 
 หลงัจากมีการศึกษาทฤษฏีและมีการวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนแปลง
เป็นระยะเวลาหน่ึง คือ ตั้งแต่บาสส์ เสนอทฤษฎีน้ีในปี ค.ศ. 1985 ไดมี้การพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) 
โมเดลน้ีจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบพฤติกรรม (4 l’s) ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และพฤติ
กรมของภาวะผู ้นําแบบแลกเปล่ียน  รวมทั้ งภาวะผู ้นําแบบปล่อยตามสบาย  (Laisez-Faire 
Leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ (NonteadershipBchavior)(bass ^& Avolio,1994) 
 
 ความสําคญัของภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
 
 ในการบริหารองค์กร ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีบริหารงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด หนา้ท่ีในการบริหารงานจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลายอย่าง ข้ึนอยูก่บัว่าอยู่
บนพื้นฐานการบริหารขององค์กรประเภทใด แต่ไม่ว่านักบริหารการศึกษาหรือนักธุรกิจในการ
บริหารมีลักษณะแตกต่างกันบ้างท่ีเป้าหมายของแต่ละองค์กร เทคนิคและประสบการณ์ การ
บริหารงานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีเห็นผลนานกว่าการบริหารธุรกิจ ซ่ึงกว่าจะรู้ว่าบริหารผดิพลาด
เด็กก็เรียนจบไปนานแลว้ ส่วนดา้นธุรกิจนั้น หากผิดพลาดก็จะรู้ไดเ้ร็วมาก และบทลงโทษก็จะ
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รุนแรงกว่า ดงันั้นผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํองคก์รจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดต่อ
ความสําเร็จขององคก์ร เพราะเป็นบุคคลท่ีตดัสินใจไดว้่าควรทาํอย่างไร และเป็นผูส้ร้างสรรคส่ิ์ง
ต่างๆ เป็นความจริงท่ีว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถเปล่ียนโลกไดท้ั้งโลก หรือแมแ้ต่องคก์รขนาด
กลางได ้แต่ตอ้งอาศยัพลงัความคิด ความกระตือรือร้นมาจากหลายคน แต่ถา้ปราศจากผูน้าํ การริเร่ิม
ก็จะไม่มีตั้งแต่แรก ส่ิงต่างๆ ก็จะดาํเนินไปอย่างไร้ทิศทาง ฉะนั้นเม่ือไม่มีผูน้าํผลท่ีจะเกิดข้ึนจะเอา
แน่นอนไม่ได ้
 ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํ (Leadership) จะช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์ร
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยคือ 1) ช่วยให้บุคลากรขององคก์รไดรั้บการประสานงาน และแนะนาํ
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 2) ช่วยรักษาสถานภาพขององคก์ร
ให้มีความมัน่คง โดยการปรับเปล่ียน หรือปรับตวัตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม               
3) ช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่างๆ ขององคก์ร ให้ดาํเนินการไดต้ามลกัษณะพลวตัภายในองคก์ร
โดยเฉพาะ ในช่วงท่ีองค์กรอยู่ในระหว่างการพฒันา และเปล่ียนแปลง ช่วยแก้ไขความขดัแยง้
ระหวา่งส่วนต่างๆ และ 4) ช่วยใหบุ้คลากรในองคก์รบรรลุถึงความตอ้งการต่างๆ ทั้งในดา้นความพึง
พอใจ และเป้าหมายส่วนบุคคล โดยจะเป็นผูท่ี้ชกัชวนจูงใจใหผู้ร่้วมงานมีความยนิดีและมีความเตม็
ใจท่ีจะร่วมมือปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย (นิติมา เทียนทอง, 2544) 
 แคโรล(Carole MacPhee, 2006) ศึกษาผลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั การบริหาร
จดัการในสายงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 117 คน กบัสไตลภ์าวะผูน้าํของหัวหนา้งาน 
กลยุทธ์การบริหารจดัการในสายงานท่ีหัวหนา้งานใช ้ตามความทะเยอทะยานและโอกาส สาํหรับ
ความก้าวหน้าภายในองค์กร และความตั้ งใจท่ีจะออกจากงาน ได้พบคาํแนะนําว่า ผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง มีอิทธิพลกบั กลยทุธ์การบริหารจดัการในสายงาน ขณะท่ีกลยทุธ์การบริหารจดัการใน
สายงาน ไม่มีผลกบัความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน 
 ดาเรน(Daren E. Hancott, 2005)ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง กบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร ของบริษทัมหาชนในประเทศแคนาดา พบว่าจาก
ขอ้มูลเชิงปริมาณของทั้ง 2 กลุ่มคือ ผูน้าํ และผูต้าม พบว่า มีความสัมพนัธ์ในทางบวกระหว่างภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบั ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
  
 สุภาวดี  จิตติรัตนกุล (2550) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของนายกเทศมนตรี กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองพงังา อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา พบว่า ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมของนายกเทศมนตรีอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง         
4 ดา้น นายกเทศมนตรีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมา ดา้นการ
คาํนึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุน้ทางปัญญา ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการมีอิทธิพล
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อยา่งมีอุดมการณ์ ส่วนประสิทธิผลการปฏิบติังานของนายกเทศมนตรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ รองลงมาคือ ดา้นการจดัเก็บ
ภาษี ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการส่งเสริมอาชีพ 
 วิจิตรา  สิงห์อาภรณ์ ( 2547) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหัวหนา้หอผูป่้วยกบั
ผลสําเร็จในการดาํเนินงานของหอผูป่้วย พบว่า  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วย 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง ผลสําเร็จในการดาํเนินงานของหอผูป่้วยอยู่ในระดบัสูง และเม่ือนาํไป
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ โดยใชค้่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เพียร์สนั พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของหัวหนา้หอผูป่้วยทั้ง 4 ดา้น คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 
และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัผลสาํเร็จใน
การดาํเนินงานของหอผูป่้วย 
 คาํนึง  ผุดผ่อง (2547) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหาร กบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตพ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พบว่า1)ระดับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2)ระดบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก โดยรวมและรายดา้น มีความสมัพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี สถิติ .01 
 ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบั 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั “สูง” เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตามระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนอยู่ใน
ระดบั “สูง” เรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการใช้
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา ตามลาํดบั ส่วน
ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบ้ริหารรับฟังเร่ืองราว และความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงานดว้ยความสนใจ และตั้งใจจริง อยูใ่นระดบั “สูงท่ีสุด” 
 
 ไพศาล  แสนยศบุญเรือง (2549) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร กบั
ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า1)พฤติกรรมภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “สูง” เม่ือพิจารณารายขอ้จะเห็นว่าทุกขอ้มี
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ระดบัพฤติกรรม “สูง” ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 2) ความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ โดยภาพรวมการปฏิบติัสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพอยู่ในระดบั “สูง” เม่ือ
พิจารณารายขอ้จะเห็นว่าทุกขอ้ท่ีมีระดบัพฤติกรรม “สูง” โดยดา้นการกาํหนดนโยบายมุ่งสู่การ
ปฏิบัติให้เ กิดประโยชน์สูงสุด3)การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกับความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ พบว่าโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์
ระดับสูง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี
ความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก 
และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง 
 อมรรัตน์   เสนาหลวง  (2551) ได้ศึกษาภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน และเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
จาํแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน และวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
เขต 2  พบว่า1)ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น 2) การ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารจาํแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน โดย
ภาพรวมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ตํ่ากว่า 15 ปี มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ระหวา่ง  15 -24  ปี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 1) ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ตํ่ากว่า  
15  ปี  มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง  15- 24 ปี ในดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 2) ผูบ้ริหาร
ท่ีมีประสบการณ์ตํ่ากว่า 15 ปี มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 24 ปี ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาและ 3) ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มากกว่า  24  ปี มีภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง 15 – 24 ปี ดา้นการสร้างแรงดลใจ 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการบริหารการเปล่ียนแปลง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.053) การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารจาํแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผูบ้ริหารในภาพรวมแตกต่างกัน โดยผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จะมีภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ี
แตกต่างกนัพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีในดา้นการสร้างแรงดลใจ ดา้นการมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี จะมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในดา้นการ
กระตุน้การใชปั้ญญา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ชวลิต  สงวนพนัธ์ (2550) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของ
องคก์าร ในภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี
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ผลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลขององคก์ารในภาครัฐและเอกชน ปัจจยัประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ 
อายุ รายได ้และระดบัการศึกษา เป็นตน้ ในขณะท่ีระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในแบบ การใช้
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์ารค่อนขา้งสูง 
  จากการศึกษา ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผู ้บริหารองค์กรภาครัฐ แสดงให้เห็นว่า ผู ้บริหารองค์กรภาครัฐควรดําเนินการสร้างบารมี                      
การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสําหรับผูต้าม เป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา 
ไวว้างใจ และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงาน  ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติั
เหมือนกัน และต้องการเลียนแบบ ส่ิงท่ีผู ้บริหารองค์กรภาครัฐ จะต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง
คุณลกัษณะน้ี คือจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม มีความสมํ่าเสมอมากกว่าการ
เอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นทุกสถานการณ์ เป็นท่ีไวใ้จไดว้่าจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
เป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรมีการสร้างแรงบนัดาลใจ ประพฤติ
ในทางท่ีจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้
ทายในเร่ืองงานของผูต้าม กระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความ
กระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของ
อนาคต สร้างและส่ือความหวงัท่ีองคก์รตอ้งการอย่างชดัเจน แสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อ
เป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั  แสดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได ้และช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทศัน์และภารกิจ
ขององคก์ร 

 ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ ควรดําเนินการกระตุ้นทางปัญญา มีการกระตุ้นผูต้ามให้
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อทาํให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์โดย
ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ มีการคิดและแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Refraning) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าๆ ดว้ย 
วิธีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหา
คาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกไ้ขดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ มีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนั
จะแตกต่างไปจากความคิดของผูบ้ริหารเอง นอกจากน้ี ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรม่ีการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่                           
ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญั เป็นโคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา 
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(Advisor) ของผูต้ามแต่และคน เพ่ือการพฒันาผูต้าม เอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจก
บุคคล เพื่อความสมัฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผูพ้ฒันาศกัยภาพของผูต้ามเพื่อนร่วมงานใหสู้งข้ึน
นอกจากน้ีจะมีการปฏิบติัต่อผูต้ามโดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการ
สนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ การประพฤติตน 
ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ แสดงออกให้เห็นว่ามีความเขา้ใจและมีความพร้อมในการยอมรับเร่ือง
ของความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 
3.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
 
 จากการศึกษาทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการทบทวนแนวคิดเร่ือง พฤติกรรม
ทางจริยธรรมของผูบ้ริหาร พบว่าพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพันธ์กับภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐโดยท่ีผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะเป็นผูย้กระดบัแนวความคิด
และค่านิยมทางศีลธรรมของทั้งตนเอง และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหสู้งข้ึน ดว้ยการนาํหลกัธรรมมาใชใ้น
การบริหารงาน เช่น มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชาและประชาชน มีความเป็นธรรม ไม่
เอนเอียงในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความซ่ือสตัยสุ์จริตไม่เบียดบงัผลประโยชน์ขององคก์ร มีความสุภาพ
อ่อนน้อมกับทุกคน มีการเอ้ืออาํนวยความสะดวกแก่บุคลากรและประชาชน มีความอดทนต่อ
สถานการณ์ต่างๆ รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากน้ียงัต้องมีจิตสํานึกท่ีดีงาม เช่น การ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ความเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง มีการนาํความคิดเห็นท่ีดีมาปรับปรุงการทาํงาน และการให้บริการ และมีการสาํรวจความ
พึงพอใจของประชาชนเพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันาการทาํงานและการใหบ้ริการ 
 จากทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ บาสส์(Bass, 1999) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึน เช่นเดียวกบั ทฤษฏี
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของเบิร์น(Burns, 1978) อธิบายว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง พยายาม
ยกระดบัของการตระหนักรู้ของผูต้าม โดยการยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้
สูงข้ึน เช่นในเร่ืองของเสรีภาพ ความยติุธรรม ความเท่าเทียมกนั สันติภาพ และมนุษยธ์รรม โดยไม่
ยดึตามอารมณ์  โดยผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามกา้วข้ึนจาก “ตวัตนในทุก ๆวนั” (Everyday Selves) ไปสู่ 
“ตวัตนท่ีดีกวา่” (Better Selves) 
 เบิร์น(Burns, 1978) อธิบายภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง(Transformational Leadership) 
และภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ดงัน้ี ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนแปลงเป็นผูน้าํ
แบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริง เม่ือผูน้าํไดย้กระดบัความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของ
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ผูน้าํและผูต้ามใหสู้งข้ึน และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของทั้ง  2  ฝ่าย อาํนาจของผูน้าํจะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูน้าํทาํให้ผูต้าม เกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํให้ผูต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบั
วิธีปฏิบติั สร้างจิตสํานึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการในระดับขั้นท่ีสูงกว่าเดิม ตามลาํดับขั้นของ             
มาสโลว(์Maslow) หรือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก แลว้จึงดาํเนินการเปล่ียนแปลง
สภาพทาํใหผู้น้าํและผูต้ามไปสู่สภาวะท่ีสูงข้ึน 
 
 ผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะตอ้งผูน้าํเป็นท่ีไวว้างใจไดว้่าจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้าํฯจะเป็น
ผูท่ี้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้าํฯจะหลีกเล่ียงท่ีจะใช้อาํนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะ
ประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะไม่
ยอมให้คนอ่ืนนําข่าวสาร หรือความลับทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ แก่ตนเอง 
ครอบครัว และพวกพอ้ง ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่เรียกของขวญั ของรางวลั ไม่ 
ยอมให้ผูอ่ื้นนําตาํแหน่งหน้าท่ีการงานของตนเอง หรือแอบอา้งผูอ่ื้น ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่            
ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ยอมให้มีการแทรกแซงอาํนาจหนา้ท่ี ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย
บุคลากรในองคก์ร จนนาํไปสู่ความลม้เหลวในการบริหารงานบุคคล 
 
 บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ท่ีประกอบดว้ย การสร้างบารมี หรือ การมีอิทธิพลท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized Influence 
or Charisma Leadership) คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสยัทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะมีความ
สมํ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดทุ้กสถานการณ์ ผูน้าํเป็นท่ีไวใ้จไดว้่า
จะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้าํนาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม           
มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือ และค่านิยมของเขา 
 องคป์ระกอบดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจตามทฤษฏีของ บาสส์และอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1991) ผูน้าํการเปล่ียนแปลง จะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม(Team Spirit) ทาํให้มีการ
แสดงออกถึง ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดี การคิดในแง่บวก และอุทิศตนต่อความ
ผูกพนั เพื่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั เช่นเดียวกบั องค์ประกอบดา้นการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล โดยผูน้าํแสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจในความ
กงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าการเป็น
พนักงาน หรือปัจจัยการผลิต ผูน้ําท่ีดีจะเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่า ตอ้งการคาํแนะนาํ การสนบัสนุน และการช่วยใหค้วามกา้วหนา้ ใน
การทาํงานท่ีรับผดิชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกวา่เขากาํลงัถูกตรวจสอบ 
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 ผูน้าํท่ีใชอ้าํนาจโดยยดึหลกัธรรมาธิปไตย (supremacy of the dharma) หมายถึง การถือ
ธรรมหรือหลกัการเป็นสาํคญันกับริหารประเภทน้ีถือหลกัการ ความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม
เหตุผลเป็นใหญ่กระทาํการดว้ยปรารภสิงท่ีไดศึ้กษาตรวจสอบตามขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นท่ีรับ
ฟังอย่างกวา้งขวางแจง้ชดัและพิจารณาอย่างดีท่ีสุดเต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นไดด้ว้ยความ
บริสุทธ์ิใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงาม เป็นปริมาณอย่างสามญั ไดแ้ก่ ทาํการดว้ย
ความเคารพหลกัการ กฎระเบียบ กติกาวิธีการใชอ้าํนาจของผูน้าํไม่วา่จะดาํรงอยูต่าํแหน่งใดถือเป็นผู ้
ท่ีมีฐานะสูงกว่าสมาชิกในแง่ของอาํนาจและการใช้อาํนาจคือคุณธรรมและความชอบธรรมท่ีมี
รากฐานมาจากความศรัทธาของสมาชิกต่อตวัผูน้าํคือคุณธรรมของความเป็นผูน้าํ หรือภาวะท่ีแสดง
ถึงความเป็นผูน้าํท่ีดีท่ีพึงประสงคข์ณะเดียวกนัสมาชิกก็จะตอ้งไดรั้บประโยชน์ตามจุดหมายท่ีได ้            
ตกลงกนัไวอ้นัเป็นความผาสุกของชีวิตฉะนั้น ลกัษณะวิธีการใชอ้าํนาจท่ีถูกตอ้งชอบธรรมจึงข้ึนอยู่
กบัเกณฑแ์ห่งธรรมทั้งผูน้าํและมวลสมาชิกท่ีตอ้งประสานใหส้อดคลอ้งสมดุลกนัในทุกๆบริบทของ
สังคมชุมชนผูท่ี้จะเป็นผูน้ําสังคมท่ีดีต้องเขา้ใจในกฎเกณฑ์หรือหลักอนัเป็นธรรมชาติของส่ิง
เหล่านั้นเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาตวัเองก่อนวา่มีจุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร 

 พละ 4หมายถึง หลกัธรรม 4 ประการท่ีเป็นกาํลงัของผูน้าํ ในการดาํเนินงานใหป้ระสบ
ความสาํเร็จดว้ยความมัน่ใจและปลอดภยัมี ดงัน้ี 1) ปัญญาพละหมายถึง ปัญญาท่ีเป็นกาํลงั ให้รู้ดี               
รู้ชอบ รู้ถูกตอ้งแลว้ปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควรทั้งกายและใจเพื่อจะไดอ้ยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
อย่างมีความสุข คนทุกคนมีปัญญาแต่ไม่เท่ากันคนท่ีมีปัญญาดีอาจจะมีโอกาสท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตไดม้ากกว่าส่วนคนท่ีมีความรู้หรือปัญญาไม่ดีสะสมเพ่ิมพูนไดเ้พราะ
ปัญญาเกิดข้ึนโดย  3 ทางคือปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนคือไดรั้บการถ่ายทอดจากผูอ่ื้นโดย
การฟังการอ่านปัญญาท่ีเกิดจากการพิจารณาหาเหตุผลดว้ยตนเอง ตามพื้นฐานพนัธุกรรม ปัญญาท่ี
เกิดจากการปฏิบติัฝึกอบรมและสร้างสมประสบการณ์ดว้ยตนเอง 2) วิริยะพละหมายถึงความเพียร
พยายามท่ีเป็นพลงั ในการทาํให้คนเราไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการโดยความเพียรนั้นตอ้งเป็นความ
เพียรชอบคือความเพียรพยายามไม่ให้เกิดความชั่ว ไม่ทาํชั่วดูแลคนใกลชิ้ดให้อบอุ่นป้องกนัให้
ห่างไกลจากการคิดชัว่ ทาํชัว่ ความเพียรพยายามละความชัว่ท่ีมีอยู่แลว้ความเพียรสร้างความดีโดย
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนให้ดี มีการเสียสละและช่วยเหลือส่วนรวมบา้งความเพียรรักษาความดีและ
สร้างความดีเพิ่มข้ึนคนเราเม่ือมีปัญญาก็จะรู้จกัคิดหาเหตุผล รู้ปฏิบติั แต่ก็ไม่ไดป้ระสบผลสาํเร็จไป
ทุกอยา่ง บางทีกมี็อุปสรรคเราจึงตอ้งมีความเพียรมีความบากบัน่ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคเราจึงจะไปถึง
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 3) อนวชัชพลหมายถึง การกระทาํท่ีไม่มีโทษเป็นกาํลงัคือทาํในส่ิงท่ีดีท่ีเป็น
มงคลผูก้ระทาํจะเกิดความเจริญกา้วหนา้ การกระทาํท่ีกล่าวน้ีมี 3 ทางคือกายกรรม คือการกระทาํ
ทางกาย วจีกรรม คือการกระทาํทางวาจาท่ีเป็นคาํพูด มโนกรรม คือ การกระทาํทางใจหลกัเกณฑ์
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การพิจารณาว่า การกระทาํใดเป็น อนวชัชพลไม่ผิดกฏหมายไม่ผิดจารีตประเพณี ไม่ผิดศีล ไม่ผิด
ธรรม การกระทาํทางกายวาจาและใจท่ีไม่มีโทษย่อมไดรั้บการยกย่องช่ืนชมจากผูอ่ื้นและยงัเป็น 
พลงัให้ผูก้ระทาํดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมัน่คงและปลอดภยั4) สังคหพละหมายถึง การสงเคราะห์เป็น
กาํลงัเพราะคนเม่ืออยู่ร่วมกนัในสังคมก็ควรจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเพื่อสร้างความรักความสามคัคี
ในทางพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมในการสงเคราะห์ผูอ่ื้น เรียกว่า สังคหวตัถุ 4 ไดแ้ก่ทาน คือ การ
ใหโ้ดยไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทน ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการผูท่ี้เดือดร้อนขาดแคลนหรือผูมี้พระคุณ การใหอ้าจ
เป็นวตัถุส่ิงของคาํแนะนาํหรือขอ้คิด ของท่ีใหต้อ้งไม่ผดิกฏหมาย ไม่ผดิศีลธรรมผูใ้หมี้ความสุขผูรั้บ
ก็พอใจปิยวาจาคือการใชว้าจาท่ีสุภาพประกอบดว้ยเหตุผลท่ีมีประโยชน์ฟังแลว้สร้างสรรใชค้าํพูด           
ท่ีไพเราะอ่อนหวาน ไม่ใชค้าํหยาบ ไม่นินทาผูอ่ื้นผูท่ี้มีปิยวาจาจะเป็นท่ีรักของผูอ่ื้นอตัถจริยาคือการ
บาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นตามโอกาสอนัควรในฐานะท่ีตอ้งอยู่ร่วมสังคมกนัสมานตัตตา 
คือความเสมอตน้เสมอปลายในการวางตนใหเ้หมาะสมกบัสถานะของตนไม่หวัน่ไหวตกอยูใ่นความ
ชัว่ผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีดี ควรมีการแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาด หมายถึง มีการ
เตรียมรับ หรือมีความพร้อมในการถูกลงโทษเม่ือกระทาํความผิด มีความพร้อมท่ีจะลงโทษผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาโดยไม่คาํนึงถึง ความรัก ความชอบส่วนตวั การยอมรับผิดเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผิด ไม่
โยนความผิดให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมีความพร้อมท่ีจะลาออกเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องจนเกิดผล
เสียร้ายแรงต่อองคก์ร และการยอมรับในความผิดเม่ือบริหารงานผิดพลาด ทาํให้เกิดผลเสียหาย ต่อ
องค์กรตามท่ีพระบิดาแห่งกระทรวงมหาดไทย สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์
เก่ียวกบัอธัยาศยัท่ีสาํคญัของขา้ราชการว่า ตอ้งมีความซ่ือตรงต่อราชการ ต่อหนา้ท่ี และต่อตาํแหน่ง
ท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวถึง ความรับผิดชอบ 
(Accountability) คือมีความรับผิดชอบต่อผลสาํเร็จของงาน และต่อสาธารณะ มีความตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
อธิบายถึง การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาดว่า ข้าราชการควรแสดงความ
รับผิดชอบตามควรแก่กรณี เช่น การลาออกจากตาํแหน่ง เม่ือปฏิบติัหน้าท่ีบกพร้องหรือผิดพลาด
อยา่งร้ายแรง 
 
 ผูน้าํหรือผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ชกันาํให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามไดด้ัง่ใจประสงค์
และเกิดความพึงพอใจ มีช่ือว่า ผูมี้ภาวะผูน้าํ พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํไวว้่าผูน้าํตอ้งมี
คุณสมบติัทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทศัน์ ชาํนาญงานและเป็นผูมี้อธัยาศยัดี เป็นท่ีวางใจของ
ผูอ่ื้น มีบุคลิกน่าเช่ือถือ สง่างาม และตอ้งรู้จกันาํหลกัธรรมไปบูรณาการใชอ้ยา่งเหมาะสม หลกัธรรม
เหล่านั้น ได้แก่ หลกัอธิปไตย 3 รู้ระบอบการบริหารงานท่ีเหมาะสมแก่องค์กรและชุมชนโดย
อธิปไตย 3  คือ ความเป็นใหญ่, ภาวะท่ีถือเอาเป็นใหญ่ (dominant influence; supremacy) 
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ประกอบดว้ย  1) อตัตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่, ถือตนเป็นใหญ่, กระทาํการดว้ยปรารภตน    
เป็นประมาณ  (supremacy of self; self-dependence) 2)โลกาธิปไตย คือความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลก
เป็นใหญ่, กระทาํการดว้ยปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ (supremacy of the world or public 
opinion) 3. ธมัมาธิปไตยคือ ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระทาํการดว้ยปรารภความ
ถูกตอ้งเป็นจริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ (supremacy of the Dharma or righteousness) 
 ผูน้าํท่ีดีควรวางตวัใหเ้หมาะสม หมายถึงการดาํรงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืนในทาง
ท่ีดี การมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เอนเอียงฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด เอนเอียงตามผล ประโยชน์ หรือ
พวกพอ้ง มีการใชจ่้ายแต่พอดีสมกบัฐานะตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแบ่งเวลา
งาน กบัการใชเ้วลาดูแลครอบครัวใหเ้หมาะสม ไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาครอบครัวจนนาํมาสู่ความเสียหาย
ในหนา้ท่ีการงานได ้ตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เร่ือง
คุณลกัษณะของขา้ราชการท่ีดี ถึงการวางตวัให้เหมาะสมว่า คือการมีหลกัฐาน มีครอบครัวมัน่คง           
ไม่ประพฤติเสียหาย ไม่เก่ียวขอ้งกับอบายมุขโดยท่ี พรหมวิหาร 4 หรือ ธรรมของผูน้ํา หัวหน้า 
ผูใ้หญ่ อธิบายถึง อุเบกขา วา่เป็นการวางตวัเป็นกลาง ปกครองโดยธรรมเสมอหนา้กนั ไม่ลาํเอียง 
 การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์กบั การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม และการวางตวัใหเ้หมาะสม ตามหลกัของสร้างบารมี 
หรือ บารมี 10 ทศั คือ 1) ทานบารมี คือการให้ทาน 2) ศีลบารมี คือการละเวน้บาป และความชัว่               
ทั้งปวง 3) เนกขมัมบารมี คือ สละการพวัพนัในเร่ืองกาม 4) ปัญญาบารมี คือการเสาะหา แสวงหา
ความรู้ 5) วิริยบารมี คือ ความหมัน่เพียรไม่ทอ้ถอย กลา้ท่ีจะสู้กบัอุปสรรค 6) ขนัติบารมี คือ ความ
อดทน อดกลั้น ต่อส่ิงท่ีน่ายินดี และไม่น่ายินดี 7) สัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ท่ีจะทาํความดี                 
8) อธิษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในหนทางของความดี 9) เมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย 10 ) อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความ
ยติุธรรม   ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
 การสร้างบารมี เกิดข้ึนไดจ้าก 1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามหลกัทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก หลกัเมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนใหพ้น้ทุกขอ์ยา่ง
ทนัท่วงที 2) การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม ตามหลกัสัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ท่ีจะทาํ
ความดี การปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี  หลกัอธิษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตวัใหเ้หมาะสม ตามหลกัอุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉยมี
ความยุติธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่ลาํเอียงเขา้กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ฝักใฝ่การเมือง ไม่รักงาน
มากกวา่ครอบครัว 
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 การกระตุน้ทางปัญญา สัมพนัธ์กบัการมีหลกัธรรม และจิตสาํนึกท่ีดีงาม ตามหลกัธรรม
ของ โยนิโสมนสิการ โดยท่ี โยนิโส แปลว่า เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง และ 
มนสิการ แปลว่า การทาํในใจ การคิดคาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา โดยรวม โยนิโสมนสิการ แปลได้
ว่า การทาํในใจโดยแยบคาย การใชค้วามคิดถูกวิธี ความรู้จกัคิด คิดเป็น คือ ทาํในใจโดยแยบคาย 
การใชค้วามคิดถูกวิธี คือ การกระทาํในใจโดยแยบคาย มองส่ิงทั้งหลายดว้ยความคิดพิจารณาสืบคน้
ถึงตน้เคา้ สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูดว้ยปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบและโดย 
อุบายวิธีใหเ้ห็นส่ิงนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสมัพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั ซ่ึงการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ก่อให้เกิดการกระตุน้ทางปัญญา ใช้ปัญญาในการคิด การวิเคราะห์ ก่อน
ดาํเนินการ นําไปสู่การมีจิตสํานึกท่ีดีงามในหลกัธรรมท่ีใช้ในการบริหารจัดการของผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง 
 
 ในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปมาก อนัเน่ืองมาจากการเทคโนโลยี
การส่ือสาร และการจัดระเบียบของสังคมโลก ส่งผลให้มีการแข่งขนัอย่างไร้พรมแดนสูงมาก 
องคก์ารจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในหลายดา้น ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ การให้ความสาํคญักบั
การเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร ตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงบทบาทของ
นกับริหาร ในฐานะผูค้วบคุมสั่งการ (Director) มาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน (Facilitator) เปล่ียนจาก
การแข่งขนัมาเป็นการร่วมมือ (Collaboration) ลดการให้ความสาํคญักบัวตัถุให้ความสาํคญักบัตน 
และทา้ยท่ีสุดเปล่ียนแปลงจากความเหมือน มาเป็นความหลากหลายในองคก์าร ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีทาํใหอ้งคก์ารตอ้งการนกับริหารท่ีเป็นผูน้าํ (Leader) มากกว่าผูจ้ดัการ (Manager) นกับริหาร
ท่ีเป็นผูน้าํ หมายถึงบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีทาํส่ิงท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง (Leaders do the right thing) ใหก้บัองคก์ร 
การเป็นผูบ้ริหารในยุคโลกาภิวตัน์จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีคุณธรรม ทั้งน้ี เพราะองคก์ารในยุค
สมยัใหม่ เป็นองคก์ารท่ีใชค้วามรู้เป็นพื้นฐาน (Knowledge based organization) มีการเรียนรู้
ตลอดเวลา (Learning organization) มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ (In search for excellent) มีความ
โปร่งใส (Transparent) และมีความเป็นมาตรฐาน (Standardization) การท่ีผูบ้ริหารจะทาํใหอ้งคก์าร
ประสบความสาํเร็จในสงัคมสมยัใหม่ได ้จึงจาํเป็นตอ้งใชคุ้ณธรรม จริยธรรม พื้นฐานสาํคญัและเป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนเป็นวฒันธรรมขององคก์าร(สมบติั  ทีฆทรัพย,์ 2547) 
 การศึกษาของ บาสส์ (Bernard M. Bass) และ สตีดไมเออร์ (Paul  SteidMeier) ในปี   
1999  พบว่า  คุณธรรมของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นรากฐานของทฤษฎี และแนวทางการ
พฒันาองค์กร ซ่ึงการศึกษาน้ีไดก้ล่าวถึง การมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอย่างแทจ้ริงนั้น ตอ้งมี
พื้นฐานมาจากคุณธรรมโดยท่ี 4 ปัจจยัของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง  (การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์, การสร้างแรงบนัดาลใจ, การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล และ การกระตุน้ทางปัญญา) ซ่ึง
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การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงน้ี เช่ือมโยงกบัการศึกษาทีมีมายาวนาน บนพื้นฐานอาํนาจ และ
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่าง พื้นฐานหลกัของจริยธรรมตะวนัตกยุคใหม่  
เช่น เสรีภาพ อรรถประโยชน์ การขายยุติธรรม การหลอกลวง ขอ้อา้ง การโฆษณา การไวว้างใจ 
ความมุ่งมัน่ในคุณค่าท่ีสอดคลอ้งกนั การรวมตวักนัเพื่อแสดงออก อาํนาจ การชกัชวน บรรษทัภิบาล 
ท่ีจะจดัทาํกลยทุธ์และพ้ืนฐานทางคุณธรรมของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง 
 
 แอลลี และคณะ (Ali Asgari et al, 2008 ) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรม
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ความยติุธรรมในองคก์ร, การโยกยา้ยปรับเปล่ียนผูน้าํ, การสนบัสนุนให้
เกิดการรับรู้ในองค์กร, ความซ่ือสัตยใ์นการบริหารจดัการ และพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใน
องคก์ร โดยเกบ็ขอ้มูลจาก พนกังาน 162  คนใน  5  บริษทั ในเมือง ปุตรา จายา ของประเทศมาเลเซีย 
พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางตรงในเชิงบวก ระหว่าง พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง กบัความ
ยติุธรรมในองคก์ร, การโยกยา้ยปรับเปล่ียนผูน้าํ, การสนบัสนุนใหเ้กิดการรับรู้ในองคก์ร 
 
 เฉีย(Shih-Yi “Clark” Hsu, 2006) ศึกษา ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของทีม ความ
ซ่ือสัตย,์ การมอบอาํนาจ, ความพึงพอใจ, และคาํมัน่สัญญาขององคก์ร: การทดสอบรูปแบบสมการ
โครงสร้าง ในทีมพฒันาซอฟแวร์ พบว่า ผลการใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุนั้น ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของทีม มีความแขง็แรง และสัมพนัธ์ทางบวกกบั การมอบอาํนาจของทีม และ
ความซ่ือสัตยข์องทีม ในทีมพฒันาซอฟแวร์ ในขณะท่ี การมอบอาํนาจของทีม กบัความซ่ือสัตยข์อง
ทีม ไม่สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน ของทีมพฒันาซอฟแวร์ แต่กลบัมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ระหวา่ง ความพึงพอใจในงานของทีม กบั คาํมัน่สัญญาของทีม นอกจากนั้นยงัพบว่าไม่จาํเป็นว่าทีม
ขนาดใหญ่ หรือเลก็ ไม่มีผลกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ความซ่ือสัตยข์อง
ทีม, ความพึงพอใจในงาน และคาํมัน่สัญญาของทีมพฒันาซอฟแวร์ ในขณะท่ี ระดบัการศึกษา ไม่
สอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ความซ่ือสัตยข์องทีม และความพึง
พอใจในงาน ตามท่ีไดย้อมรับกนั ซ่ึงสมาชิกของทีมท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ในแต่ละ
ระดับ มีความสัมพนัธ์ทางลบ ระหว่างความพึงพอใจในงาน และความซ่ือสัตย์ของทีมพฒันา
ซอฟแวร์ อยา่งไรกต็าม กลบัมีความสมัพนัธ์ทางบวกในกลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 เศาวนิตเศาณานนท ์(2542) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
จะเพิ่มแรงจูงใจใหแ้ก่ผูต้าม โดยการกระตุน้ใหผู้ต้ามมีความตอ้งการสูงข้ึน ใหโ้อกาสผูต้ามแสดงถึง
ความคิดท่ีมีคุณธรรม และให้อาํนาจแก่ผูต้ามเช่นเดียวกบั รัตติกรณ์  จงวิศาล(2544)ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงน้ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการ ปฏิบติังาน ทั้งของกลุ่ม และของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองค์การ 
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พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพฒันา
บุคลากรในองคก์าร 
 
 สุชาติ  นํ้ าประสานไทย (2542) การศึกษาวิสัยทศัน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า                         
1)วิสัยทศัน์ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง2)ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมี
สถานภาพดา้นส่วนตวัแตกต่างกนั จะมีวิสยัทศัน์ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่นระดบัต่างกนัเพียง
บางสถานภาพเท่านั้น ไดแ้ก่เพศ และอาํเภอท่ีตั้งของโรงเรียน ส่วนตวัแปรอ่ืนๆไม่ต่างกนัซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ชาญ  สีหาราช (2545) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานและ
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย มีพฤติกรรมการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการ
บริหารงานธุรการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานปกครองนักเรียน ด้านการ
บริหารงานบริการ ดา้นการบริหารงานโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” ทุกดา้น มีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมใน
การดาํรงตนของผูบ้ริหาร ดา้นคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นคุณธรรมในการปฏิบติังาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั“มาก” ทุกดา้น พฤติกรรมการปฏิบติังานและคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย มีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบั “ค่อนขา้งสูง” อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 ธนเศรษฐ์  จาํปางาม (2540) ศึกษาการพฒันาคุณธรรม และจริยธรรมของผูบ้ริหาร: 
ศึกษากรณี วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น พบว่าสภาพปัญหาปัจจุบนัและปัญหา
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและบุคลากร1) จากการศึกษา
ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมพบว่า มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการปฏิบติัตนเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบั “มาก” 
ทั้ง 4 ดา้น คือคุณธรรม และจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 
คุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง 2) จากการศึกษา
ปัญหาคุณธรรม และจริยธรรมของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยภาพรวมพบว่า                 
มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบติัตนเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง”2 ดา้น คือคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรมต่อ
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เพื่อนร่วมงาน ส่วนระดับการปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง อยูใ่นระดบั “มาก” 
 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการบริหาร พฤติกรรมทางการบริหาร คุณธรรมและ
จริยธรรม ตามความคาดหวงัจากการศึกษาโครงสร้างทางการบริหาร พบว่าขั้นตอนการทาํงานมี
ความซํ้าซอ้น ขาดความชดัเจน ใชค้นไม่เหมาะสมกบังาน ท่ีมาของผูบ้ริหารขาดความชอบธรรม จาก
การศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร พบว่า เป็นพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ใชร้ะบบ
พรรคพวกในการบริหารงาน ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจ ขาดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการ      
ปฏิบติังาน จากการศึกษาความคาดหวงัของบุคลากร พบว่า ส่วนมาก มีความตอ้งการให้ผูบ้ริหาร มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดหลกัประชาธิปไตยในการทาํงาน มีความจริงใจทั้งต่อหนา้ และลบัหลงั ไม่
เล่นพรรคเล่นพวก เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีวินยัต่อตนเอง ซ่ิอสัตยต่์อ
ครอบครัว  
 ประกายแกว้ รัตนนาคา (2553) ศึกษามาตรวดัจริยธรรมนกัการเมืองทอ้งถ่ิน: การศึกษา
กรณีของเทศบาลภาคเหนือ ของประเทศไทย พบว่า1)แบบสอบวัดความซ่ือสัตย์ และความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนายกเทศมนตรี ในภาคเหนือของประเทศไทย มีค่าความเช่ือมัน่ 0.70 พบว่า
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .012)ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับจริยธรรมเชิงความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีของ
นักการเมืองทอ้งถ่ิน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางการเมือง คือการสังกัดกลุ่ม
การเมือง การเคยดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองก่อนเป็นนายกเทศมนตรี การมีตาํแหน่งในกลุ่มการเมือง 
ความพึงพอใจต่อเงินเดือน ค่านิยมด้านประสิทธิภาพการทาํงาน 3)ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของนกัการเมืองทอ้งถ่ินไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทางการเมือง 
คือการสังกัดกลุ่มการเมือง การเคยดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองก่อนเป็นนายกเทศมนตรี การมี
ตาํแหน่งในกลุ่มการเมือง ความพึงพอใจต่อเงินเดือน ค่านิยมดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน 
 
 ลินดา (Linda S. Kimberling, 2008) ไดศึ้กษาการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงจากการสาํรวจผูน้าํภาครัฐ พบวา่ ระหวา่ง การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม กบั ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กนัอย่างไรก็ตาม ขอ้มูลท่ีถูกทดสอบ มีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทางบวก ระหวา่ง เพศ การศึกษา และการรักษาวินยัในองคก์ร แต่กลบัมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนั
ขา้มกบัอายุ และพบความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างเพศ และการศึกษา เป็นไปตามท่ีคาดหมาย และ
สนบัสนุนกบั การศึกษาเบ้ืองตน้ อยา่งไรกต็าม การคน้พบของความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มระหว่างการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม กบัอายุนั้น ตรงกนัขา้มกบัการศึกษาก่อนหน้านั้น ท่ีว่าการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมจะเพ่ิมข้ึนตามอาย ุ 
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 เอดเวิร์ด (Edward Aronson, 2003) ไดศึ้กษา จริยธรรม และความซ่ือสัตยข์องผูน้าํใน
องคก์รดา้นสุขภาพ พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญั ระหว่าง ความซ่ือสัตยท์างความคิด กบั
ภาวะผูน้าํทั้ง 3แบบ (Directive, Transactional and Transformational Leadership) ท่ีเปรียบเทียบกนั 
ดว้ยการสังเกตแบบทางออ้ม เพื่อคน้หาความซ่ือสัตยใ์นจริยธรรม ท่ีแข็งแกร่ง ถึงแมว้่า ไม่ใช่การ
ทดสอบทางตรงกต็าม 
 
 จากการศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมทางจริยธรรม และ
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงทาํใหไ้ดก้รอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดก้าํหนด องคป์ระกอบของ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ โดยปรับปรุงจากแนวคิดจริยธรรมขา้ราชการ
ไทย ของสํานักงานขา้ราการพลเรือน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบั
ผูท้รงคุณวุฒิ 10 คน เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ ประกอบดว้ย 1)การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน 2) การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม 3) การวางตวั
ให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 4) การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์                
5) การพบปะเยีย่มเยยีนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ7)การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาดและองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1)การสร้างบารมี 2)การสร้างแรงบนัดาลใจ 3)การกระตุน้ทางปัญญา 4)การคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 
 กาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย จากทฤษฏีภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง ของบาสและอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง ดา้น การสร้างบารมี หรือ การมีอิทธิพลท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized Influence or 
Charisma Leadership) คือ ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้าํนาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น และเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่ม และงานวิจยัของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass &Paul  SteidMeier, 1999) อธิบายว่า คุณธรรม
ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอย่างแทจ้ริงนั้น ตอ้งมีพื้นฐานมาจากคุณธรรม โดยท่ี 4 ปัจจยัของ
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง ประกอบดว้ย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญามีความสัมพนัธ์กบั พื้นฐานหลกัของ
จริยธรรมตะวนัตกยคุใหม่ คือ หลกับรรษทัภิบาลมี 6 องคป์ระกอบ ซ่ึงใชใ้นองคก์รภาคเอกชน และ
ธรรมาภิบาลซ่ึงใชใ้นองคก์รภาครัฐ โดยท่ี 4 องคป์ระกอบของบรรษทัภิบาล เป็นองคป์ระกอบของ 
จริยธรรมของขา้ราชการท่ีเสนอโดยสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
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 องคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบของบรรษทัภิบาล คือ 1) ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
(Responsibilily) ยึดหลกัความถูกตอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน              
2)ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตน (Accountabilily) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความรู้สึกรับผิดชอบอย่างแทจ้ริงมีความเขา้ใจว่าตอ้งรับผิดชอบต่อใครบา้ง ในลกัษณะใดแค่ไหน
และอยา่งไร 3) ความยติุธรรม (Fairness) ถือเป็นหลกัจริยธรรมพื้นฐานในการทาํงาน การสร้างความ
ยุติธรรมในการดาํเนินงานควรเร่ิมตั้งแต่ระดบันโยบายกฎระเบียบต่างๆ จะตอ้งมีความเสมอภาค          
มีความเท่าเทียมมีหลกัการท่ีชดัเจน4)ความโปร่งใส (Transparency) ขอ้มูลข่าวสารในการทาํงาน 
โดยเฉพาะผลการดาํเนินงานและขอ้มูลภายในทางการเงินจะตอ้งโปร่งใสเป็น 4 องคป์ระกอบ ใน             
7 องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของขา้ราชการ คือ ตามแนวคิดของสาํนกังานขา้ราการ
พลเรือนซ่ึงประกอบดว้ย 1)การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน2)การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม 3) การ
วางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ4)การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 
5) การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 6)การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ7)การแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 

ดังนั้ นการศึกษาถึงภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงท่ีต้องมีพฤติกรรมทางจริยธรรมจึงมี
ความสาํคญัท่ีสามารถพฒันาองคก์รให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จึงนาํไปสู่การไดข้อ้มูล
เชิงประจกัษ์เก่ียวกบัองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และองค์ประกอบภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือนาํผลงานการวิจยัท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 



บทที ่3 
 
 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 
 
 

 การวิจัยเ ร่ือง  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยคร้ังน้ี แบ่งการวิจยั
ออกเป็น 3 ส่วน คือการหาองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม (Factor Analysis) การหา
องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง (Factor Analysis) และเป็นการวิจัยพรรณนา                        
เชิงสัมพนัธ์ (Correlation descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทางจริยธรรม 
กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยซ่ึงผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
ลกัษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐในภาคตะวนัออกของประเทศ 
จาํนวน 720 คน ซ่ึงเป็นผูน้าํระดบักลางของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคระดบัจงัหวดัของประเทศ 
ซ่ึงไดแ้ก่ หัวหนา้ฝ่าย/ หวัหนา้กลุ่มงาน/ หวัหนา้ส่วนราชการท่ีปฏิบติัราชการในหน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัดเช่น หัวหน้าสํานักงานจังหวัด, หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั และปศุสตัวจ์งัหวดั เป็นตน้ 
 เหตุผลของการเลือกศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีเป็นทั้งเหตุผลทางวิชาการ และการพฒันาองค์
ความรู้ในดา้นจริยธรรมของผูน้าํในส่วนงานภาครัฐ และเหตุผลของพื้นท่ีการศึกษาวิจยั ในเขตภาค
ตะวนัออก 8 จังหวดั คือ จังหวดัฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ชลบุรี, ระยอง, 
จนัทบุรี และจงัหวดัตราด เน่ืองจากภาคตะวนัออกเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีการลงทุนมากมาย
ในดา้นอุตสาหกรรม, การท่องเท่ียว และการส่งออก ซ่ึงธุรกิจหลากหลายประเภทดงักล่าวเป็นธุรกิจ
ท่ีผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐจะต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพราะอาจส่งผล              
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กระทบต่อปัญหาท่ีตามมามากมาย เช่นปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหา
โสเภณี และยาเสพติด, ปัญหาบุกรุกท่ีดินป่าสงวนเพื่อทาํแหล่งท่องเท่ียว และปัญหาสินคา้หนีภาษี 
เป็นตน้ 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
 กลุ่มท่ี 1 ผูใ้ห้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
กาํหนดผูท้รงคุณวุฒิ โดยใชว้ิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) คือ ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา               
1 ท่าน กรรมการพิทกัษ์คุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 1 ท่าน                           
รองผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล 1 ท่าน และผูบ้ริหารระดบักลาง 
ในหน่วยงานส่วนราชการระดบัจงัหวดั จาํนวน 7 ท่าน  
 กลุ่มท่ี  2 ผูต้อบแบบสอบถาม คือผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐในส่วนราชการระดบัจงัหวดั
ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย และดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ ระดบัหัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดัผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง(Sample size)ตามวิธีการ
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรไดต้ามสูตรของ Taro Yamane      
(Yamane, 1973: 727) ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี จาํแนกตามระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ในการเลือกตวัอยา่ง 95% โดยยอมใหเ้กิดความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน 5% 
 
     สูตร n =    N  
     1+Ne2 

 กาํหนดให ้
 n  คือจาํนวนหรือขนาดของตวัอยา่ง 
 N คือจาํนวนหรือขนาดของประชากร 
 E คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
 
การสร้างและวธีิพฒันาเคร่ืองมือ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ 
โดยแบบสอบถามน้ี สร้างข้ึนเพื่อศึกษา พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์ร
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ภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซ่ึงเน้ือหาของแบบสอบถามจะประกอบดว้ยส่วนของ
การคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย และส่วนของเน้ือหาท่ีแบ่งเป็น 3ส่วน ดงัน้ี  
 
 ส่วนท่ี 1 เก็บขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย 1) อาย ุ 2) เพศ 
3) จาํนวนบุตร และ 4) สถานภาพ คุณสมบติัดา้นการทาํงาน ประกอบดว้ย  1) ระยะเวลาท่ีทาํงาน             
2) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  3) ตาํแหน่งในองคก์ร และ 4) การฝึกอบรม 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย 1) การศึกษา 2) เงินเดือน และ 3) หน้ีสินการเขา้
อบรมดา้นจริยธรรมประกอบดว้ย 1)การเขา้อบรมดา้นจริยธรรม 2) การศึกษาดูงานจริยธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 3) การศึกษาจริยธรรมเพ่ิมเติม และ 4) การฝึกปฏิบติัจริยธรรม 
 ส่วนท่ี 2 กาํหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนความสําคญัของพฤติกรรมทาง
จริยธรรมซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนเอง โดยมีขั้นตอนในการพฒันาแบบสอบถาม 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดนิยามและมิติของพฤติกรรมทางจริยธรรม โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาการเป็นขา้ราชการ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบติัราชการ ตามแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2549) และอ่ืนๆ เพื่อพฒันากรอบคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ข) จากนั้นดาํเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน (ช่วงระยะเวลาการสัมภาษณ์ 6 เดือน 
(ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554) ซ่ึงประกอบดว้ย (ภาคผนวก ก) 
 ประธานผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 1 คน 
 กรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 1 คน 
 รองผูอ้าํนวยการ ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล 1 คน 
 รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 1 คน 
 หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั 1 คน 
 หวัหนา้กลุ่มงานในส่วนราชการระดบัจงัหวดั 5 คน 
 โดยผูว้ิจยัเร่ิมด้วยการช้ีแจงวตัถุประสงค์ และขอความยินยอมจากผูใ้ห้ขอ้มูล สร้าง
สัมพนัธภาพ และสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล โดยใชแ้นวคาํถามท่ีสร้างข้ึน และอาจตั้งคาํถามเพ่ิมเติมตาม
ความสอดคลอ้ง กับการพูดคุยของผูใ้ห้ขอ้มูลขณะสัมภาษณ์ ระยะเวลาการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง 
ประมาณ   25 - 40 นาที ผูว้ิจยัขออนุญาตผูใ้หข้อ้มูล จดบนัทึกภาคสนาม (Field note) และบนัทึกเทป 
ผูว้ิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ มาทาํการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ผูว้ิจยั สามารถสรุปเป็นประเดน็หลกั ดงัน้ี 
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 ปัจจัย พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 จากการประเมิน ความถ่ีของการปฏิบติัเก่ียวกบั การนาํหลกัธรรมมาใช ้พบว่า นอกจาก 
การนาํหลกัธรรม เร่ืองความซ่ือสัตย ์มาใชแ้ลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูล ยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบั ความอดทน 
ความเป็นธรรม ความเอ้ือเฟ้ือ ความสุภาพ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 
 1) การนาํหลกัธรรม มาใชใ้นการทาํงาน 
 “การมีความ ซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นหน่ึงในค่านิยมหลกั ของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีถูกกาํหนดโดยผูต้รวจการแผน่ดิน” 
 “ความอดทนเป็นส่ิงจาํเป็นในการให้บริการแก่ประชาชนและ ขา้ราชการดว้ยกนัเอง
เน่ืองจากประชาชนไม่มีความรู้ในกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัของทางการ ในบางกรณีทาํให้
ประชาชนสบัสน ไม่เขา้ใจทาํผดิโดยไม่ตั้งใจ”  
 “ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการจากขา้ราชการ คือความเป็นธรรม ความยติุธรรม เม่ือเกิดกรณี
พิพาทระหว่างประชาชนกบัหน่วยราชการ หรือประชาชนดว้ยกนัเองซ่ึงหน่วยงานราชการจะตอ้ง
ตดัสินใจบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรม ไม่ลาํเอียงเขา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด” 
 “ท่านเป็นขา้ราชการ ท่านตอ้งมีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผแ่ก่ประชาชนและผูต้กทุกขไ์ดย้าก
ทั้งหลาย เพราะประชาชนหวงัพึ่งพาท่านแกไ้ขปัญหาใหก้บัเขา” 
 “ความสุภาพ อ่อนน้อม มีความเป็นกันเองของข้าราชการ ทําให้ประชาชนรู้สึก
ประทบัใจ เม่ือมาติดต่อกบัทางราชการ” 
 “ขา้ราชการตวัอย่าง ควรเป็นขา้ราชการท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความ
ยติุธรรมในการปฏิบติังาน จึงจะเป็นแบบอยา่งแก่ขา้ราชการผูอ่ื้นได”้ 
  2) การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามในการทาํงาน 
  “ท่านควรใหบ้ริการแก่ประชาชน ดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั” 
  “การเคารพความคิดเห็นของประชาชน เป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากความคิดเห็น เป็นรูปแบบ
ความคิดใหม่ๆ ท่ีควรนาํมาพิจารณา ปรับปรุงแนวทางการทาํงานของขา้ราชการ” 
  “เราไดด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการเป็นประจาํเพื่อนาํผล
การสาํรวจมาใชป้รับปรุง และพฒันาหน่วยงาน” 
  “การคาํนึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการกระทาํท่ีควรปฏิบติัในการทาํงาน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์กบัประชาชนและผูร่้วมงาน” 
  3) การวางตวัใหเ้หมาะสม     
    “คนเป็นขา้ราชการ ไม่ควรใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย ควรยดึหลกัทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา 
เป็นท่ีตั้ง และควรนอ้มนาํแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการทาํงานและการดาํรงชีวิต” 
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 “ขา้ราชการ ควรวางตวัเป็นกลางในทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่นกัการเมือง และลาํเอียงเขา้
กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด โดยหวงัผลประโยชน์จากทางการเมือง” 
 “หวัหนา้พี่ จะเป็นคนประหยดั มธัยสัถ ์เป็นคนพดูจามีหลกัการ และแนวคิดท่ีดี สามารถ
ทาํใหลู้กนอ้ง ประพฤติตนตามแบบอยา่งท่ีดีได”้ 
 “เร่ืองงานก็สําคญั เร่ืองครอบครัวก็มีความสําคญัเช่นเดียวกัน เราใส่ใจงานมากกว่า
ครอบครัวไม่ได ้หรือสนใจแต่ครอบครัวเพียงอยา่งเดียวกไ็ม่ได ้ตอ้งใหค้วามสาํคญัเท่าเทียมกนั” 
 4) การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 
 “ขา้ราชการท่ีเป็นผูบ้ ังคบับัญชา ควรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้สามารถให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกยา้ย ให้การพิจารณาความดีความชอบ 
โดยไม่ใหบุ้คคลภายนอกไม่วา่จะเป็นครอบครัวหรือนกัการเมืองเขา้มายุง่เก่ียวเก่ียว ไม่สนใจส่ิงของ
ต่างตอบแทน ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นหรือขอ้ผกูพนัในตาํแหน่งหนา้ทีการงานท่ีสูงข้ึนกต็าม” 
 5) การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
 “จังหวดั...... โดยผูว้่าราชการจังหวดั และองค์การบริหารส่วนจังหวดั ออกหน่วย
ใหบ้ริการแก่ประชาชนทุกอาํเภอ ซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการทุกแห่ง ก็ตอ้งออกดว้ย เพราะเป็นนโยบาย
ของผูว้่าราชการจังหวัด สอดรับการทาํงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีต้องการเข้าถึง
ประชาชนในการใหบ้ริการ” 
 “เรามีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนปัญหาและการปฏิบติัของขา้ราชการต่อประชาชน
ผูรั้บบริการไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ตูรั้บขอ้ความ กระทูร้้องเรียนใน เวป็ไซตข์องจงัหวดั” 
 “แน่นอนวา่ การช่วยเหลือตอ้งทนัเหตุการณ์ ช่วยเหลือทุกคนท่ีประสบภยัอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน” 
 6.การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 
 “การเปิดเผยความลบัทางราชการ เป็นความผดิท่ีขา้ราชการไม่สามารถกระทาํได ้ยิง่การ
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ หรือร่วมมือกบัผูอ่ื้นปลอมแปลงเอกสารนั้น มีโทษทางอาญาดว้ย” 
 7) การแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 
 “ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเป็นส่ิงสําคัญท่ีข้าราชการควรมีจิตสํานึกต่อ
หน่วยงาน” 
 “การลาออก ถือเป็นความรับผดิชอบในระดบัหน่ึง” 
 “ถา้ลูกนอ้งทาํผดิ หวัหนา้ก็ตอ้งผดิดว้ย เพราะเป็นคนสั่ง การโยนความผดิใหลู้กนอ้งถือ
เป็นการกระทาํท่ีแยม่ากๆ” 
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 “เม่ือมีการทาํผิดเกิดข้ึน และตั้งคณะกรรมการสอบ และมีการอุทธรณ์จนถึงท่ีสุดแลว้ 
พบว่ากระทําผิดจริง ก็ต้องเป็นไปตามนั้ น ไม่ว่าใครก็ตาม แม้แต่ตัวผมเองก็ต้องว่าไปตาม
บทลงโทษ” 
 ผูว้ิจยัสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมทาง
จริยธรรม โดยสรุปดงัน้ี 
 1. การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้
คาํถามท่ี 1 – 6  
 2. การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด  5ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  7 – 11 
 3. การวางตวัใหเ้หมาะสมประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด  4ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  12 – 15 
 4. การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
ทั้งหมด  5ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  16 – 20 
 5.การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
ทั้งหมด  5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  21 – 25 
 6. การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด  
5ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  26 – 30 
 7.การแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผิดพลาดประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด  
5ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามท่ี  31 – 35 
 ส่วนท่ี 3 เก็บขอ้มูล ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่  1. การสร้างบารมี 2. การ
สร้างแรงบนัดาลใจ 3. การกระตุน้ทางปัญญา 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยดดัแปลงมา
จาก แบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ ยุพา ทองช่วง(2554) เน่ืองจากเป็นแบบสอบถาม
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง จากงานวิจยัในระดบัปริญญาเอก และไดผ้า่นการตรวจประเมินความตรง
เชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน ไดผ้ลดงัน้ี  
 แบบประเมิน การสร้างบารมี  มีค่า IOCทุกขอ้ เท่ากบั 1.00และมีค่า CVI เท่ากบั 1.00 
 แบบประเมิน การสร้างแรงบนัดาลใจ  มีค่า IOC ระหวา่ง  0.6 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากบั  
0.89  
 แบบประเมิน การสร้างกระตุน้ทางปัญญา  มีค่า IOC ระหว่าง  0.6 - 1.0 และมีค่า CVI 
เท่ากบั 0.91 
 แบบประเมิน การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า IOC ระหว่าง  0.6 - 1.0 และมีค่า 
CVI เท่ากบั 0.93                                                                                                                                                            
                   แบบประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย มีค่า  CVI ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93      
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 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเคร่ืองมือไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม  และนําไปทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ  หรือ
แบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ท่ีพฒันามาแลว้ โดยวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
เคร่ืองมือ ทาํโดยการใชแ้บบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้า
ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ท่ีมิไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมจาํนวน 30 รายในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม     
โดยถอดแบบสอบถาม หาความเช่ือมัน่ โดยใชค่้าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (  α coefficient)  ของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมโดยรวมมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ดา้นการสร้างบารมี มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 
ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.94 ด้านการกระตุน้ทางปัญญา มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 
 ทั้งน้ีค่าความเท่ียงท่ีไดรั้บสูงกวา่ 0.8 ถือวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมในการนาํไปใชไ้ด ้
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) จึงจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ีจะนาํไปใชจ้ริงต่อไป 
 การกาํหนดตวัเลือกของแบบสอบถาม 
 ลักษณะตัวเลือกของแบบสอบถาม พฤติกรรมทางจริยธรรม และภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลง มีลกัษณะคาํตอบเป็นอตัราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Scale)  
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 ก่อนนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริหารในองคก์รภาครัฐ 
พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และการตรวจสอบความเท่ียง ประกอบดว้ย 
 1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึน มอบให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน (ในภาคผนวก) ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ และนกัวิชาการดา้นภาษา ทาํการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบันิยามตวัแปรทั้งในดา้นเน้ือหา ความเขา้ใจ และการใชภ้าษาท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเข้าใจตรงกัน โดยให้คะแนนผลการตรวจสอบแล้วนําไปหาค่า             
ความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item-Objective Congruence) และ CVI (Content Validity Index) 
โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
   +1 หมายความวา่ ขอ้ความนั้น สอดคลอ้งกบันิยามตวัแปร 
   0 หมายความวา่ ไม่แน่ใจขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งหรือไม่กบันิยามตวัแปร 
   -1  หมายความวา่ ขอ้คาํถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบันิยามตวัแปร 
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IOC =ΣR 
           N 

 การวดัความตรงเชิงเน้ือหา IOC (Index of Item-Objective Congruence) จากผลการ
ตรวจสอบรายขอ้ ของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
 
 
 IOC = ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์น้ือหาของ
ตวัแปร 

 ΣR =  ผลรวมคะแนนของความเห็นผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย ทั้ง 5 ท่าน
 N  =  จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ / ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย ทั้ง 5 ท่าน 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีบางขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC  
ไม่ถึงเกณฑ ์ท่ีกาํหนด แต่สูงกว่า 0.5 ผูว้ิจยัดาํเนินการปรับขอ้ความ และสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้
คะแนนใหม่อีกคร้ัง จนไดค้ะแนนอยูใ่นช่วงท่ีกาํหนด ส่วนขอ้คาํถามท่ีไดค้่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 ไดท้าํ
การตดัขอ้ความดงักล่าวออกจาํนวน 3 ขอ้ จึงทาํใหข้อ้คาํถาม ในแบบประเมิน มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง
0.8 – 1.0  จาํนวน 34 ขอ้ 
 การวดัดชันีความตรงเชิงเน้ือหา CVI (Content Validity Index) (Waltz et al., 1991)
ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า IOC และ CVI ดงัน้ี 
 แบบประเมิน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน มีค่า IOC ระหว่าง  0.6 -1.0 และมีค่า 
CVI เท่ากบั 0.90 
 แบบประเมิน การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากบั 
0.88 
 แบบประเมิน การวางตวัใหเ้หมาะสมมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากบั 
0.80 
 แบบประเมิน การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์มีค่า IOC เท่ากบั
1.0 ทุกขอ้ และมีค่า CVI เท่ากบั 1 
 แบบประเมิน การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอมีค่า IOC ระหว่าง             
0.8 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากบั 0.96 
 แบบประเมิน การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ  มีค่า IOC ระหว่าง
0.8 - 1.0 และมีค่า  CVI  เท่ากบั 0.96 
 แบบประเมิน การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด  มีค่า IOC ระหว่าง  
0.6 - 1.0 และมีค่า CVI เท่ากบั 0.88 
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 แบบประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย มีค่า  CVI ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.91 
 
การทดสอบความเทีย่งหรือความเช่ือม่ัน  
 
 หลงัจากไดเ้คร่ืองมือซ่ึงผา่นการประเมินความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่า IOC ตาม
เกณฑท่ี์รับไดแ้ลว้ ไดน้าํเคร่ืองมือไปทาํการทดลองเก็บขอ้มูล เพื่อทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
หรือแบบสอบถามท่ีพฒันามาแลว้ โดยวดัความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือ ทาํโดยการใช้
แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากหัวหนา้กลุ่มงาน หรือหัวหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั ท่ีมิไดเ้ป็น
กลุ่มตวัอยา่ง รวมจาํนวน 30 รายในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม โดยถอดแบบสอบถาม หาความเช่ือมัน่
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α coefficient) ของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
ดา้นการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการใหบ้ริการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 ดา้นการมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม
ในการให้บริการมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 ดา้นการวางตวัให้เหมาะสม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.85 ดา้นการไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 ดา้น
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 ดา้นการไม่ใชแ้ละ
ไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99  ดา้นการแสดงความรับผดิชอบ
ในการบริหารงานผดิพลาดมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92 
 ทั้งน้ีค่าความเท่ียงท่ีไดรั้บสูงกวา่ 0.8 ถือวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมในการนาํไปใชไ้ด ้
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544) จึงจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัท่ีจะนาํไปใชจ้ริงต่อไป 
 
การพทิกัษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมวจัิย 
 
 ผูว้ิจยัไดมี้การพิทกัษสิ์ทธ์กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
 1. ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
รับรองวา่ โครงการวิจยัน้ีไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบแลว้ เม่ือวนัท่ี 24มีนาคม 2554 
 2. การช้ีแจงเร่ืองการพิทกัษสิ์ทธ์ิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในหนา้แรกของแบบสอบถาม
การวิจยั โดยบอกวตัถุประสงคใ์นการตอบแบบสอบถาม ให้ความกระจ่างเก่ียวกบัแบบสอบถาม 
อธิบายประโยชน์เก่ียวกบัการเขา้ร่วมการวิจยัให้กบักลุ่มตวัอย่างไดรั้บทราบ และดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ียินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเท่านั้น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างสามารถหยุด หรือ
ปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยัไดทุ้กเวลา ซ่ึงการปฏิเสธน้ี จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3. ผูว้ิจยัรักษาความลบัของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแนบซองเปล่า
ให้กลุ่มตัวอย่าง ได้ใส่แบบสอบถามกลับคืนให้ผูว้ิจัย ซ่ึงจะไม่มีการผ่านแบบสอบถามไปยงั
หน่วยงานใดๆ 
 4. เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัมาแลว้ ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามไวเ้ป็นความลบั และอยูใ่นท่ี
ปลอดภยั 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ในลกัษณะท่ีไม่
สามารถเช่ือมโยงถึงตวับุคคลใด บุคคลหน่ึง หน่วยงาน หรือองคก์ารใด องคก์ารหน่ึง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบ
แบบสอบถามมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 
 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวุฒิดา้นพฤติกรรทางจริยธรรมของขา้ราชการ มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 ผูว้ิจยันัดหมายวนัและเวลา กบัผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีจะสัมภาษณ์เชิงลึก ทีละราย 
จาํนวน 10 ราย 
  1.2 เม่ือถึงเวลานดัหมายแลว้ ผูว้ิจยัเร่ิมตน้ดว้ยการช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขอความ
ยนิยอมจากผูใ้หข้อ้มูล สร้างสัมพนัธภาพ และสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล โดยใชแ้นวทางคาํถามท่ีสร้างข้ึน 
และอาจตั้ งคาํถามเพ่ิมเติม ตามความสอดคล้องกับการพูดคุยของผูใ้ห้ข้อมูลขณะท่ีสัมภาษณ์ 
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 25 – 40 นาที ผูว้ิจยัขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลจดบนัทึก
ภาคสนาม (Field note) และบนัทึกเทป 
  1.3 ผู ้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาทําการวิ เคราะห์เน้ือหา  (Content 
Analysis) และจดัหมวดหมู่ของประเดน็ยอ่ยในแต่ละปัจจยั เพื่อเป็นขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 
 2. การตอบแบบสอบถาม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ไดรั้บการอนุมติให้เก็บขอ้มูลจากการประเมินการสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลโดย อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วนัท่ี7 กรกฎาคม 2554 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหารองค์กรภาครัฐ ด้วยแบบสอบถาม  ผู ้วิจัยได้
ดาํเนินการดงัน้ี 
 
  2.1 ผูว้ิจยัทาํหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจาก บณัฑิตวิทยาลยั ส่งถึงผูว้่าราชการ
จงัหวดัชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง , จนัทบุรี, ตราด, สระแกว้, ปราจีนบุรี และ นครนายก เพื่อขอ
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ความอนุเคราะห์ ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเขา้พื้นท่ีเพื่อขอคาํแนะนาํเพิ่มเติมใน
การเกบ็ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติจงัหวดั เพื่อเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
  2.2 เม่ือได้รับการอนุญาตจากผูว้่าราชการจังหวดัแลว้ จึงได้ดาํเนินการแจก
แบบสอบถาม โดยช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ พร้อมกบัการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง และนดัวนัเก็บ
คืนแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1 แสดงระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม 
 

ลาํดับ จังหวดั วนัทีแ่จก
แบบสอบถาม 

วนัทีเ่กบ็คนื จํานวน 
ทีไ่ด้รับคนื 

จํานวนที่
ตรวจสอบ
แล้วข้อมูล
ครบถ้วน 

ร้อยละ
แบบสอบถาม
ทีไ่ด้ข้อมูล
ครบถ้วน 

1 ชลบุรี 15 ส.ค. 54 17 ต.ค. 54 31 31 100 
2 ระยอง 16ส.ค. 54 18ต.ค. 54 30 30 100 
3 จนัทบุรี 17ส.ค. 54 19ต.ค. 54 30 30 100 
4 ตราด 18ส.ค. 54 20ต.ค. 54 30 30 100 
5 สระแกว้ 19ส.ค. 54 21ต.ค. 54 33 33 100 
6 ปราจีนบุรี 23 ส.ค. 54 26ต.ค. 54 30 30 100 
7 นครนายก 24 ส.ค. 54 27 ต.ค. 54 33 33 100 
8 ฉะเชิงเทรา 25 ส.ค. 54 28ต.ค. 54 32 32 100 

รวม 249 249 100 

        
  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น เพ่ือนาํไปวิเคราะห์
ขอ้มูลและประมวลผลต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติดงัน้ี 
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 1. วิเคราะห์ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร คุณสมบติัดา้นการทาํงาน การ
เขา้อบรมดา้นจริยธรรมพฤติกรรมทางจริยธรรม และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ตามแนวคิดของ เบสท ์(1977) 
 2. วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และ
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์โมเดลความสมัพนัธ์ นาํเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พฤติกรรมทางจริยธรรม ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และทาํการปรับโมเดล
จากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
มากท่ีสุด โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง สามารถทาํไดโ้ดยดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Diamantopoulos, A. &Siguaw, A.D., 
2000) ดงัน้ี 
  1) ค่าChi- square( 2χ )เป็นค่าท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีว่า ฟังก์ชัน่ ความ
กลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ Chi- squareมีค่าสูงมาก แสดงว่าฟังกช์ัน่ความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจาก
ศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่า แบบจาํลองไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีนาํมา
วิเคราะห์ ถา้ค่า Chi- square ตํ่ามาก ยิง่มีค่าใกลศู้นยม์ากเท่าไร แสดงว่าแบบจาํลองมีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ หรือค่า p- value มีค่ามากกวา่  0.05  เม่ือกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  
หรือมีค่ามากกวา่  0.01  เม่ือกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ  99  แบบจาํลองท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษใ์นการตอบสนองต่อภาวะผูน้าการเปล่ียนแปลง ควรมีค่า Chi- squareตํ่า (Golob, 2003) 
  2) ค่า Chi- square หารดว้ยองศาความเป็นอิสระ( 2χ / df  or CMIN/ DF) ในการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล มีขอ้จาํกดัในกรณีท่ีจาํนวนตวัอยา่งมาก จะทาํใหค่้า 2χ สูงมาก
จนอาจทาํใหส้รุปผลไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขโดยพิจารณาค่า 2χ / df ซ่ึงควรมีค่า 2.00  หรือบาง
ตาํรากาํหนดค่า 2χ / dfควรมีค่านอ้ยกวา่  5.00 (Kline, 1998)  
  3) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodnest of Fit: GFI) แสดงถึงปริมาณความ
แปรปรวน และความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล (Kline, 1998) 
  4) ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแก(้Adjusted Goodness of Fit:  AGFI)แสดงถึง
ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยองศาความ
เป็นอิสระ โดยทัว่ไปค่า GFI และ AGFI ท่ียอมรับได ้ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป (Kline, 1998) 
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  5) ดชันีรากท่ีสอง ของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Square error of Approximate: RMSEA) เป็นดชันีท่ีพฒันามาจากค่าฟังกช์ัน่ ความแตกต่าง
ประชากร (Population discrepancy function, PDF) เน่ืองจากเม่ือเพิ่มจาํนวนพารามิเตอร์อิสระ 
ค่าสถิติดงักล่าวจะมีค่าลดลงเพราะค่าสถิติน้ีมีค่าข้ึนอยูก่บัองศาอิสระ (Hu and Bentler, 1999) 
  ค่า RMSEA มีค่านอ้ยกวา่  0.05แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกนัดีมาก 
  ค่า RMSEA ระหวา่ง 0.05 – 0.08 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกนัดี 
  ค่า RMSEA ระหวา่ง0.08 – 1.00แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกนัดีมาก 
  ค่า RMSEA  มีค่ามากกวา่ 1.00 แสดงวา่โมเดลยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์   
 
 เพื่อใหก้ารนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความชดัเจน  และการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน สามารถเทียบเคียงค่าความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ี
อยูใ่นโครงสร้างรูปแบบ ท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป กบัค่าความหมายท่ีอยูใ่นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนตวัแปรและค่าสถิติต่างๆ ในการนาํเสนอ  
ดงัน้ี  
 X   หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) 
 SD  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 N   หมายถึง จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้ิเคราะห์ 
 

2χ   หมายถึง ค่าสถิติตามการแจกแจงไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 SE  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) 
 GFI  หมายถึง ดชันีระดบัความกลมกลืน(Goodness of fit index) 
 AGFI  หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว(Adjust 
goodness of fit index) 
 CFI  หมายถึง ดชันีเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืน(Goodness of fit 
index) 
 RMR  หมายถึง ดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือ (Root 
mean square residual) 
 RMSEA หมายถึง ดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสอง
การประมาณค่า (Root mean square error of approximation) 
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ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
 
 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั แบ่งเป็น 5 ระยะดงัน้ี 
 
 ระยะท่ี 1 การวางแผนการวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด 
 ระยะท่ี 2 วิธีจดัการและดาํเนินการวิจยั 
 ระยะท่ี 3 การเรียบเรียงรายงานการวิจยั 
 ระยะท่ี 4 วิธีจดัการและดาํเนินการวิจยั 
 ระยะท่ี 5 การเรียบเรียงรายงานการวิจยั 
 
 ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กบั
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยสรุปได้
ตามแผนภาพท่ี 2  
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ขั้นตอนที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่2 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่3 
 
ขั้นตอนที ่4 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่5 
 
แผนภาพ 2 ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั  

ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะความสัมพนัธ์พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหาร
องค์กรภาครัฐ กับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว 

ขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
-  สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
-  แกไ้ขแบบสัมภาษณ์และนาํไปสัมภาษณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญ 10 ท่าน 
-  พฒันากรอบแนวคิดการวิจยั สร้างและพฒันาแบบสอบถาม โดยการใชแ้นวคิด 
 ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีความทนัสมยั และครอบคลุม ปรับปรุงโดย
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
- นาํแบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบ Content Validityและ
 Construct Validityผูว้จิยันาํมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 

ตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ 
-  เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐจาํนวน 30 ราย  
-  วเิคราะห์ค่าความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลโดยใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาร์ค 

เกบ็ขอ้มูลคุณลกัษณะความสัมพนัธ์พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ กบั
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 249ราย 

สร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
ในองคก์รภาครัฐ พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ตรวจสอบและ แยกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมให้เป็นประเภท (Categories)ใชส้ถิติเชิงพรรณนา
คุณลกัษณะของตวัแปร วิเคราะห์ปัจจยั หาองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และ
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

เขียนรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 



บทที ่4 
 
 

ผลการวจิยั 
 
 
 
 การวิจัยเ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
ศึกษาวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงองคป์ระกอบท่ีชดัเจนของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ โดยแนวทาง 
จริยธรรมของขา้ราชการไทย และวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของ พฤติกรรม
ทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ระดบัหัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั, หัวหน้ากลุ่มงาน และ
หัวหน้าฝ่าย ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
แบบสอบถามพบวา่ ขอ้มูลมีความครบถว้นสมบูรณ์ สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ไดจ้าํนวน 249 ชุด
โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและลาํดบัขั้นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นคุณสมบติัการทาํงาน การอบรมจริยธรรม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ร ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษะทางเศรษฐกจิ สังคม และประชากรของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพืน้ที่
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดั, 
หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ในภาคตะวนัออกจาํนวน 8 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี 
ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทราจาํนวน 249 คน จาํแนกตาม อาย ุเพศ จาํนวน
บุตร สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และหน้ีสินโดยการแจกแจงความถ่ี
Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 ลกัษะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย 
 

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
อาย ุ    
 นอ้ยกวา่ 40-40 ปี 18 7.20 
 41- 45ปี 50 20.10 
 46 - 50 ปี 61 24.50 
 51 - 55 ปี 78 31.30 
 56 - 60 ปี  42 16.90 
 รวม 249 100 
เพศ    
 ชาย 124 49.80 
 หญิง 125 50.26 
 รวม 249 100 
จาํนวนบุตร    
 ไม่มี 82 32.90 
 1 คน 58 23.30 
 2 คน 96 38.60 
 3 คน 12 4.80 
 มากกวา่ 3 คน 1 0.40 
 รวม 249 100 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี 
ตะวนัออกของประเทศไทย (ต่อ) 
 

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
จาํนวนบุตร    
 มากกวา่ 3 คน 1 0.40 
 รวม 249 100 
สถานภาพสมรส    
 โสด 52 20.90 
 สมรส 171 68.70 
 หยา่ร้าง 18 7.20 
 หมา้ย 8 3.20 
 รวม 249 100 
ระดบัการศึกษา    
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 1.60 
 ปริญญาตรี 135 54.20 
 ปริญญาโท 109 43.80 
 ปริญญาเอก 1 0.40 
 รวม 249 100 
เงินเดือน    
 นอ้ยกวา่  30,000 - 30,000  บาท 66 26.50 
 30,000  -  35,000  บาท 45 18.10 
 35,001  -  40,000  บาท 65 26.10 
 40,001  -  45,000  บาท 33 13.30 
 มากกวา่  45,000  บาท 40 16.10 
 รวม 249 100 
หน้ีสิน    
 ไม่มีหน้ีสิน 113 45.40 
 มากกวา่  1,000,000  -  1,000,000  บาท 84 33.70 
 นอ้ยกวา่  1,000,000  บาท 52 20.90 
 รวม 249 100 
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 จากตารางท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 51 - 55 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.30รองลงมามีอายใุนช่วง 46 - 50 ปีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50อายใุนช่วง 41 - 45 ปี
จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 อายใุนช่วง 56 - 60 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ16.90 และ
นอ้ยท่ีสุด อายใุนช่วงนอ้ยกวา่ 40 - 40 ปีจาํนวน18คน คิดเป็นร้อยละ7.20 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง จาํนวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.20และเพศชาย จาํนวน 
124คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีบุตร 2 คน มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60รองลงมาไม่มี
บุตร มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 มีบุตร 1 คน มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10
จาํนวนบุตร 3 คน มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 และนอ้ยท่ีสุด มีบุตรมากกว่า 3 คน  มีจาํนวน   
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70
รองลงมามีสถานภาพโสด  มีจาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 มีสถานภาพ หยา่ร้าง มีจาํนวน                
18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 นอ้ยท่ีสุด มีสถานภาพเป็นหมา้ย มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ
54.20รองลงมามีการศึกษา ระดบัปริญญาโท มีจาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80มีการศึกษา 
ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 1.60และนอ้ยท่ีสุด มีการศึกษา ระดบัปริญญาเอก 
มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ระดบัเงินเดือนนอ้ยกว่า 30,000 - 30,000 บาท มีจาํนวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.50รองลงมา ระดบัเงินเดือน 35,001 - 40,000 บาท มีจาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ   
26.10ระดบัเงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท มีจาํนวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 18.10ระดบัเงินเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีจาํนวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 16.10 และนอ้ยท่ีสุด ระดบัเงินเดือน 40,001 - 
45,000 บาท มีจาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีหน้ีสินมากกว่า 1,000,000 บาท มีจาํนวน84 คน คิดเป็นร้อยละ   
33.70มีหน้ีสินนอ้ยกว่า 1,000,000 บาท มีจาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90และนอ้ยท่ีสุด ไม่มี
หน้ีสิน จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พื้นท่ี
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

ข้อมูล Mean S.D. ระดับความสําคญั ลาํดับ 
อาย ุ 3.31 1.18 มาก 1 
เงินเดือน 2.74 1.39 ปานกลาง 2 
จาํนวนบุตร 2.16 .96 นอ้ย 3 
หน้ีสิน 1.77 .82 นอ้ยท่ีสุด 4 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน  1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยคือ อาย ุ(Mean = 3.31,  S.D. = 1.18), เงินเดือน (Mean =  2.74,  S.D. = 1.392),
จาํนวนบุตร (Mean =  2.16,  S.D. = .96),หน้ีสิน (Mean =  1.77,  S.D. = .82) 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณสมบัติการทํางานการอบรมจริยธรรม และสรุปผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดั, 
หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ในภาคตะวนัออก จาํนวน 8 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี 
ตราด สระแกว้ ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา จาํนวน 249 คน จาํแนกตาม ระยะเวลาท่ี
ทาํงาน การศึกษาดูงาน ตาํแหน่งในองค์กร การฝึกอบรม การอบรมจริยธรรม การศึกษาดูงาน
จริยธรรม การศึกษาจริยธรรมเพ่ิมเติม และการฝึกอบรมจริยธรรมเพ่ิมเติม โดยการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) และหาค่าร้อยละ(Percentage) รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4 ลกัษณะทางคุณสมบติัการทาํงาน และการอบรมจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
 

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
ระยะเวลาทาํงาน    

 นอ้ยกวา่  20  ปี - 20  ปี 64 25.70 
 21- 25  ปี 47 18.90 
 26 - 30 ปี 63 25.30 
 31 - 35 ปี 65 26.10 
 มากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 10 4.00 
 รวม 249 100 

การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

   

 เคย 207 83.10 
 ไม่เคย 42 16.90 
 รวม 249 100 

ตาํแหน่งในองคก์ร    
 หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั 42 16.90 
 หวัหนา้กลุ่มงาน ระดบัจงัหวดั 87 34.90 
 หวัหนา้ฝ่าย ระดบัจงัหวดั 119 47.80 
 รวม  249 100 

การฝึกอบรม    
 ไม่เคย 131 52.60 
 เคย 1 หลกัสูตร 64 25.70 
 เคย 2 หลกัสูตร 50 20.10 
 เคย มากกวา่ 2 หลกัสูตร 4 1.60 
 รวม 249 100 
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ตารางที่ 4 ลกัษณะทางคุณสมบติัการทาํงาน และการอบรมจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
(ต่อ) 
 

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
การเขา้อบรมจริยธรรม 
                     
 
                                   

 
เคย 
ไม่เคย 
รวม 

 
106 
143 
249 

 
42.60 
57.40 
100 

การดูงานจริยธรรม  
เคย 

 
153 

 
61.40 

 ไม่เคย 96 38.60 
 รวม 249 100 

การศึกษาจริยธรรมเพ่ิมเติม    
 เคย 116 42.60 
 ไม่เคย 133 57.40 

 รวม 249 100 
การฝึกปฏิบติัจริยธรรม    

 เคย 153 61.40 
 ไม่เคย 96 38.60 

 รวม 249 100 

 
                 จากตารางท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาทาํงาน 31 - 35  ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ26.10รองลงมามีระยะเวลาทาํงานนอ้ยกว่า 20 ปี - 20  ปีจาํนวน 64คน คิดเป็นร้อยละ 25.70
ระยะเวลาทาํงาน 26 - 30 ปีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ระยะเวลาทาํงาน  21 - 25 ปีจาํนวน
47  คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และนอ้ยท่ีสุด ระยะเวลาทาํงานมากกว่า 35 ปีข้ึนไปจาํนวน 10 คน            
คิดเป็นร้อยละ4.00 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.10ไม่เคยมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจาํนวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.86 
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 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับจังหวดัจาํนวน 119 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 47.80 รองลงมามีตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน ระดบัจงัหวดัจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90
และนอ้ยท่ีสุด มีตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ16.90 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60
รองลงมา เคยไดรั้บการฝึกอบรม 1 หลกัสูตร จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรม 2 หลกัสูตร จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10และนอ้ยท่ีสุด เคยไดรั้บการฝึกอบรม
มากกวา่ 2 หลกัสูตรจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่เคยเขา้อบรมจริยธรรม จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60
เคยเขา้อบรมจริยธรรมจาํนวน106คน คิดเป็นร้อยละ42.60 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เคยดูงานจริยธรรมจาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 เคยการ
เขา้อบรมจริยธรรมจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม และภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารองค์กร ภาครัฐ พืน้ที ่ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 จากสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า องคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ย การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน 
การมีจิตสํานึกท่ีดีงามการวางตัวให้เหมาะสมกับการไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหา
ผลประโยชน์การพบปะเยีย่มเยยีนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอการไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือน
ขอ้มูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาดการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัคือ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั และพิจารณาจากค่า KMO and 
Bartlett’s Test โดยค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2  คือ Bartlett’s Test 0f Sphericityใช้
ทดสอบตวัแปรต่าง ๆวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ดว้ยวิธี แวริแมกซ์ (Varimax) โดยหมุนปัจจยั 1 คร้ัง ไดผ้ลดงัตารางท่ี6 
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ตารางท่ี 5 ค่าสถิติสําหรับการตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบของ             
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

ข้อความ ค่าสถิต ิ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adecquacy  .91 

Bartlett’s Test 0f Sphericity Approx.Chi-Square  100016.69 
 df 

Sig 
74 
.00 

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงเบ้ืองตน้พบว่า ค่า KMO เท่ากบั   
.911  แสดงถึงความเหมาะสมของขอ้มูลทั้งหมดและตวัแปรต่างๆ ท่ีสามารถใช้วิเคราะห์
องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีมาก เน่ืองจาก KMO มีค่าสูง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test 0f 
Sphericity พบว่ามีค่าสถิติ Chi-Square เท่ากบั 100016.686 และค่า P < .001 แสดงว่ามีเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ มีความสัมพนัธ์กันทาํให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาสามารถนําไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้
 
 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลง          
ในองคก์รภาครัฐ เขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย จาํนวน 35ตวัแปร โดยขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ 
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1.00 ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่ามากกว่า   
0.30 และเม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) ดว้ยวิธีวิเคราะห์
ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธี Varimax 
(Varimaxwith Kaiser Normalization) พบองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ เขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ตารางที ่6 ค่าสถิติ Eigen Value ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

องค์ประกอบ Eigen 
Value 

ค่าร้อยละ
ของความ
แปรปรวน 

ค่าร้อยละ
ของความ
แปรปรวน
สะสม 

องค์ประกอบที ่1 
การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม 

12.39 35.41 35.41 

องค์ประกอบที ่2 
การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหา
ผลประโยชน์ 

6.64 18.96 54.38 

องค์ประกอบที ่3 
การแสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด  

2.73 7.80 62.18 

องค์ประกอบที ่4 
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ 

1.87 5.35 67.53 

องค์ประกอบที ่5 
การวางตวัใหเ้หมาะสม 

1.32 3.77 71.30 

  
 จากตารางท่ี 6 พบว่าค่าไอเกน (Eigen value) ท่ีมากกว่า 1 มี 5 องคป์ระกอบ เรียงลาํดบั
ไดด้งัน้ี องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม (ค่าไอเกน = 12.39ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน = 35.41) องคป์ระกอบย่อยท่ี  2  การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่ง                    
หาผลประโยชน์ (ค่าไอเกน = 6.63 ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 18.96) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี  3
การแสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด (ค่าไอเกน = 2.73 ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
= 7.80) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ (ค่าไอเกน = 1.87 ค่าร้อย
ละของความแปรปรวน = 5.35) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี  5  การวางตวัใหเ้หมาะสม(ค่า ไอเกน = 1.32 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวน = 3.77) ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ของ 5  องคป์ระกอบยอ่ย
แรก  = 71.30หมายถึง องคป์ระกอบท่ี  1-5  อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้ง 35 ตวัได ้71.31 %  
 5.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูน้าํการเปล่ียนแปลงใน
องคก์รภาครัฐเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
  5.1.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม 
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  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมทางจริยธรรม ผลปรากฏว่า สามารถจดักลุ่มตวัแปรได้
ออกเป็น 5 องคป์ระกอบ 
  องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ย11ตวัแปร คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเป็นธรรม 
ซ่ือสตัยสุ์จริตสุภาพอาํนวยความสะดวก อดทน เอาใจเขาใส่ใจเรา แบบอยา่งท่ีดีแก่หน่วยงาน เคารพ
ความคิดเห็นนาํความคิดเห็นมาปรับปรุงบริการและ สาํรวจความพึงพอใจเพื่อพฒันาบริการ ผูว้ิจยัได้
ตั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีวา่ “การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม” 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ย10 ตวัแปร คือ ไม่ยอมใหค้นอ่ืนใชข่้าวสารโดยมิชอบไม่
นาํข่าวสารไปใชเ้พื่อพวกพอ้งโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนขอ้มูล ไม่ยอมใหบิ้ดเบือนขอ้มูล ไม่ใชข่้าวสาร
โดยมิชอบ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ไม่เรียกของขวญั ไม่ให้คู่สมรสกา้วก่าย ไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใช้
ตาํแหน่ง และไม่ให้แทรกแซงการแต่งตั้ง ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบย่อยน้ีว่า “การไม่บิดเบือน
ขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์” 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ พร้อมถูกลงโทษ พร้อมลงโทษ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รับผดิเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผิดพร้อมลาออกเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องร้ายแรง และ
ยอมรับผิดเม่ือทาํงานพลาด ผูว้ิจัยได้ตั้ งช่ือองค์ประกอบย่อยน้ีว่า “แสดงความรับผิดชอบเม่ือ
บริหารงานผดิพลาด” 
 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ ช่วยเหลือเร่งด่วน, รับเร่ืองร้องทุกข,์ ไม่
เลือกปฏิบติั และร้องทุกขโ์ดยสะดวกผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีว่า “การพบปะและช่วยเหลือ
ประชาชนสมํ่าเสมอ” 
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ เป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอ่ืน, เป็นกลาง
ทางการเมือง, ใชจ่้ายพอดีและ แบ่งเวลางานกบัครอบครัวเหมาะสมผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ย
น้ีวา่ “การวางตวัใหเ้หมาะสม” 
 โดยแสดงนํ้าหนกัปัจจยัของแต่ละตวัแปรไวใ้นตารางท่ี 8 – 12 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนักขององคป์ระกอบท่ี 1: “การมีหลกัธรรมและ
จิตสาํนึกท่ีดีงาม” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ .90 
2. มีความเป็นธรรม .90 
3. ซ่ือสตัยสุ์จริต .88 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนักขององคป์ระกอบท่ี 1: “การมีหลกัธรรมและ
จิตสาํนึกท่ีดีงาม” (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
4. สุภาพ .87 
5. อาํนวยความสะดวก .85 
6. อดทน .84 
7. เอาใจเขาใส่ใจเรา  .83 
8. แบบอยา่งท่ีดีแก่หน่วยงาน .82 
9. เคารพความคิดเห็น  .75 
10. นาํความคิดเห็นมาปรับปรุงบริการ .71 
11. สาํรวจความพึงพอใจเพื่อพฒันาบริการ .58 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั 12.39 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 35.41 
 
 จากตารางท่ี 7 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบจาํนวน 11ตวั
แปรโดยตวัแปรท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรกคือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (.905) มีความเป็นธรรม (.901) ซ่ือสัตย์
สุจริต (.880) ฯลฯ 
 
 
ตารางที ่8 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี  2: “การไม่บิดเบือนขอ้มูล
และไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. ไม่ยอมใหค้นอ่ืนใชข้่าวสารโดยมิชอบ .92 
2. ไม่นาํข่าวสารไปใชเ้พื่อพวกพอ้งโดยมิชอบ .92 
3. ไม่บิดเบือนขอ้มูล .91 
4.ไม่ยอมใหบิ้ดเบือนขอ้มูล  .89 
5. ไม่ใชข้่าวสารโดยมิชอบ .87 
6. ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ .86 
7. ไม่เรียกของขวญั .86 
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ตารางที ่8 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี  2: “การไม่บิดเบือนขอ้มูล
และไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์” (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
8. ไม่ใหคู้่สมรสกา้วก่าย .82 
9. ไม่ยอมใหผู้อ่ื้นใชต้าํแหน่ง  .82 
10. ไม่ใหแ้ทรกแซงการแต่งตั้ง .60 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั 6.63ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   18.96 
 
 จากตารางท่ี 8 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบจาํนวน 10 
ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรกคือไม่ยอมให้คนอ่ืนใชข่้าวสารโดยมิชอบ (.927) ไม่นาํ
ข่าวสารไปใชเ้พื่อพวกพอ้งโดยมิชอบ (.921) ไม่บิดเบือนขอ้มูล (.919) ฯลฯ 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3: “แสดงความรับผดิชอบ
เม่ือบริหารงานผดิพลาด” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. พร้อมถูกลงโทษ .87 
2. พร้อมลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .85 
3. รับผดิเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผดิ .82 
4. พร้อมลาออกเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่องร้ายแรง .77 
5. ยอมรับผดิเม่ือทาํงานพลาด .67 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั2.73ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.80 
  
 จากตารางท่ี 9 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบจาํนวน 5 ตวั
แปรโดยตวัแปรท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรกคือพร้อมถูกลงโทษ (.87) พร้อมลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (.85) 
รับผดิเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผดิ (.82) ฯลฯ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนักขององคป์ระกอบย่อยท่ี 4: “การพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. ช่วยเหลือเร่งด่วน. .79 
2. รับเร่ืองร้องทุกข ์ .76 
3. ไม่เลือกปฏิบติั .72 
4. ร้องทุกขโ์ดยสะดวก .62 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั 1.873 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.350 
 
 จากตารางท่ี 10 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบจาํนวน             
4 ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสําคญั 3 อนัดบัแรก คือ ช่วยเหลือเร่งด่วน (.79) รับเร่ืองร้องทุกข ์(.76)                  
ไม่เลือกปฏิบติั (.72) ฯลฯ 
 
ตารางที ่11 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี   5: “การวางตวัให ้     
เหมาะสม” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. เป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอ่ืน .75 
2. เป็นกลางทางการเมือง. .72 
3. ใชจ่้ายพอดี. .67 
4. แบ่งเวลางานกบัครอบครัวเหมาะสม .62 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั 1.32ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.77 
 
 จากตารางท่ี 11  องคป์ระกอบยอ่ยท่ี  5  มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ จาํนวน  
4 ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรก คือ เป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอ่ืน (.752)  เป็นกลางทาง 
การเมือง (.724) ใชจ่้ายพอดี (.670) ฯลฯ 
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 5.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 จากสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า องคป์ระกอบของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยประกอบดว้ยการสร้างบารมี การสร้างแรง
บนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)                      
มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัคือ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั และพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s 
Test โดยค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett’s Test 0f Sphericityใชท้ดสอบ
ตัวแปรต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง ดว้ยวิธี แวริแมกซ์ (varimax) โดยหมุนปัจจยั 1 คร้ัง ไดผ้ลดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางที ่12 แสดงผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

 

ข้อความ ค่าสถิต ิ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adecquacy  .89 

Bartlett’s Test 0f Sphericity Approx.Chi-Square  3964.97 
 df 

Sig 
.00 

 
 จากตารางท่ี 12 แสดงผลการตรวจสอบเง่ือนไขขอ้ตกลงเบ้ืองตน้พบว่า ค่า KMO เท่ากบั 
.89แสดงถึงความเหมาะสมของขอ้มูลทั้งหมดและตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบ
ไดใ้นระดบัดีมาก เน่ืองจาก KMO มีค่าสูง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test 0f  Sphericity พบว่า
มีค่าสถิติ Chi-Square เท่ากบั 3964.97และค่า P < .001 แสดงว่ามีเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปร
ต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนัทาํใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมาสามารถนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
 
 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ เขตภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย จาํนวน 36ตวัแปร มีตวัแปรถูกตดัออก 3 ตวั เหลือ 33 ตวัแปรเน่ืองจาก
ค่า Factor loading ตํ่ากว่า 0.40คือ กาํหนดวิสัยทศัน์ร่วม ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการ มอบหมาย
งานตามถนัด ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1.00 ค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) มีค่ามากกว่า 0.40และเม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดั
องคป์ระกอบ (Factor Extraction) ดว้ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum  Likelihood) 
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และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธี Varimax (Varimax with Kaiser Normalization) พบว่า
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ เขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
 
ตารางที ่13 ค่าสถิติ Eigen Value ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 

องค์ประกอบ Eigen Value ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน 

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน

สะสม 

องค์ประกอบที ่1 
การกระตุน้ทางปัญญา 

 
10.76 

 
29.90 

 
29.90 

องค์ประกอบที ่2 
การสร้างบารมี  

 
2.76 

 
7.69 

 
37.59 

องค์ประกอบที ่3 
การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 
1.87 

 
5.20 

 
42.79 

องค์ประกอบที ่4 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 
1.55 

 
4.32 

 
47.12 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่าค่าไอเกน (Eigen value) ท่ีมากกว่า 1 มี 4องคป์ระกอบ เรียงลาํดบั
ไดด้งัน้ี องคป์ระกอบย่อยท่ี 1 การกระตุน้ทางปัญญา (ค่าไอเกน = 10.76ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน = 29.90ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม = 29.90) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 การสร้าง
บารมี (ค่าไอเกน = 2.76 ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 7.69 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
= 37.59 ) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 การสร้างแรงบนัดาลใจ (ค่าไอเกน = 1.87 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน = 5.20 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม = 42.79) องคป์ระกอบยอ่ยท่ี  4การคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล  (ค่าไอเกน = 1.55  ค่าร้อยละของความแปรปรวน = 4.32 ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม =  47.12 )ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ของ 4องคป์ระกอบยอ่ยแรก                 
= 47.12หมายถึง องคป์ระกอบท่ี 1-4อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้ง 33ตวัได ้ 47.12%  
 5.1.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐเขตภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 
 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผลปรากฏว่า สามารถจดักลุ่มตวัแปรได้
ออกเป็น 4องคป์ระกอบยอ่ย 
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 องคป์ระกอบย่อยท่ี 1 ประกอบดว้ย9ตวัแปร คือ ใชแ้นวทางใหม่ๆใชป้ระโยชน์จาก
อุปสรรค แนะนาํแนวทางใหม่ๆ แสดงความช่ืนชม ยอมรับความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค ์รู้สึก 
ทา้ทาย ขวญัและกาํลงัใจ และเช่ือมัน่ความกา้วหนา้ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีวา่ “การกระตุน้
ทางปัญญา” 
 องคป์ระกอบย่อยท่ี 2 ประกอบดว้ย8ตวัแปร คือ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีมาตรฐานงาน 
ทํางานทุ่มเท ปรับวิธีทํางาน มีความซ่ือตรง เ ช่ือมั่นและรอบรู้ มองอนาคตด้วยข้อมูล และ
กระตือรือร้น ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีวา่ “การสร้างบารมี” 
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 ประกอบดว้ย8ตวัแปร คือ ประโยชน์องคก์ร ยติุธรรมความชอบ 
ทาํงานเป็นทีม แสดงความคิดเห็น แกปั้ญหาเองก่อน ทุกปัญหามีทางออก ยอมรับความแตกต่าง และ
รับฟังใหค้วามสาํคญั ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีวา่ “การสร้างแรงบนัดาลใจ” 
 องค์ประกอบย่อยท่ี 4ประกอบด้วย8ตัวแปร คือความสามารถการรับรู้ รายละเอียด
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ติดตามแจง้ผล ไม่ดูถูกความสามารถ สนใจความรู้สึก ไม่ตาํหนิความผิดพลาด ไม่
ตาํหนิท่ีไม่ปฏิบติั และไม่ชอบวิธีทาํงานแบบเดิมผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบยอ่ยน้ีว่า “การคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล” 
 โดยแสดงนํ้าหนกัปัจจยัของแต่ละตวัแปรไวใ้นตารางท่ี 15 – 18 
 
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนักขององคป์ระกอบย่อยท่ี1: “การกระตุน้ทาง
ปัญญา” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. ใชแ้นวทางใหม่ๆ .72 
2. ใชป้ระโยชน์จากอุปสรรค .70 
3. แนะนาํแนวทางใหม่ๆ .68 
4. แสดงความช่ืนชม  .68 
5. ยอมรับความคิดเห็น .64 
6. ความคิดสร้างสรรค ์ .61 
7.รู้สึกทา้ทาย  .58 
8. ขวญัและกาํลงัใจ .47 
9. เช่ือมัน่ความกา้วหนา้ .44 

ค่าไอเกนเท่ากบั  10.76ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 29.90 
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 จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นว่า องคป์ระกอบย่อยท่ี 1 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบจาํนวน 9ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสําคญั 3 อนัดบัแรกคือ ใชแ้นวทางใหม่ๆ(.72) ใช้
ประโยชน์จากอุปสรรค(.70) แนะนาํแนวทางใหม่ๆ (.68) ฯลฯ 
 
ตารางที ่15 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2: “การสร้างบารมี” 
 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. เป็นแบบอยา่งท่ีดี .79 
2. มีมาตรฐานงาน .60 
3. ทาํงานทุ่มเท .59 
4. ปรับวิธีทาํงาน .55 
5. มีความซ่ือตรง .51 
6. เช่ือมัน่และรอบรู้ .49 
7. มองอนาคตดว้ยขอ้มูล  .47 
8. กระตือรือร้น .47 

ค่าไอเกนเท่ากบั  2.76ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   7.69 
 
 จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบย่อยท่ี 2มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบจาํนวน 8ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสําคญั 3 อนัดับแรกคือ เป็นแบบอย่างท่ีดี (.79)                           
มีมาตรฐานงาน(.60) ทาํงานทุ่มเท(.59)ฯลฯ 
 
ตารางที ่16 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3: “การสร้างแรงบนัดาลใจ” 

 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. ประโยชน์องคก์ร .64 
2. ยติุธรรมความชอบ .61 
3. ทาํงานเป็นทีม                                                                                  .56 
4. แสดงความคิดเห็น                                                                           .55 
5. แกปั้ญหาเองก่อน                                                                            .50 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3: “การสร้างแรงบนัดาลใจ” 
(ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1. ประโยชน์องคก์ร .64 
2. ยติุธรรมความชอบ .61 
3. ทาํงานเป็นทีม                                                                                  .56 
4. แสดงความคิดเห็น                                                                           .55 
5. แกปั้ญหาเองก่อน                                                                            .50 
6. ทุกปัญหามีทางออก  .48 
7. ยอมรับความแตกต่าง                                                                   .47 
8. รับฟังใหค้วามสาํคญั .47 

 
ค่าไอเกนเท่ากบั  1.87 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.20 
 จากตารางท่ี 16 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบจาํนวน  8
ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรกคือ ประโยชน์องคก์ร (.64) ยติุธรรมความชอบ(.61) และ
ทาํงานเป็นทีม(.56)ฯลฯ 
 
ตารางที่  17 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรและค่านํ้ าหนกัขององคป์ระกอบย่อยท่ี 4: “การคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล” 

 

องค์ประกอบย่อย นํา้หนักองค์ประกอบ 
1.ความสามารถการรับรู้ .75 
2. รายละเอียดผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .72 
3. ติดตามแจง้ผล  .57 
4. ไม่ดูถูกความสามารถ .54 
5. สนใจความรู้สึก  .47 
6. ไม่ตาํหนิความผดิพลาด .46 
7.ไม่ตาํหนิท่ีไม่ปฏิบติั  .46 
8. ไม่ชอบวิธีทาํงานแบบเดิม .41 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.66 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   4.66 
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 จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า องคป์ระกอบย่อยท่ี 4 มีจาํนวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบจาํนวน 8ตวัแปรโดยตวัแปรท่ีสําคญั 3อนัดับแรกคือ ความสามารถการรับรู้ (.75) 
รายละเอียดผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (.72) ติดตามแจง้ผล(.57) ฯลฯ 
 
 5.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบยอ่ยคือ การมี
หลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงามการไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์การแสดง
ความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาดการพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และการ
วางตวัให้เหมาะสม โดยทั้ง 5 องคป์ระกอบมีนํ้ าหนกัสูง และมีความสาํคญัในการเป็นตวัแทนของ
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่18 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปร พฤติกรรมทางจริยธรรม  
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์ทีใ่ช้พจิารณา 
ค่าสถิติใน
รูปแบบ
เบือ้งต้น 

ค่าสถิติใน
รูปแบบ
สุดท้าย 

Chi-square (
2χ ) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 222.58 9.55 

Degree of freedom (df) ใกลเ้คียงกบัค่าไค-สแควร์ 10 3 
Probability level มากกวา่ 0.05 0.00 0.02 

2χ / df (CMIN/ DF) นอ้ยกวา่ 2 22.25 3.18 

Goodness of fit index (GFI) ไม่นอ้ยกวา่ 0.90 0.70 0.98 

Adjusted goodness of fit index 
(AGFI) 

ไม่นอ้ยกวา่ 0.90 0.55 0.92 

Root mean square effort of 
approximation (RMSEA) 

นอ้ยกวา่ 0.05 0.29 0.09 

 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรพฤติกรรมทางจริยธรรม 
พบว่า ตัวแปรแฝงพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ในการ
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.38 

.37 

.54 

สนับสนุน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองค์กรภาครัฐเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ท่ีมีค่าเท่ากับ 9.55(ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ)ค่า 2χ /dfเท่ากับ 3.18  
(มากกว่า 2) องศาแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากบั 3 (ใกลเ้คียงกบัค่า ไค-สแควร์) และมีค่า p-value 
เท่ากบั 0.02 (นอ้ยกวา่0.05) ค่า GFI เท่ากบั 0.98 (ไม่นอ้ยกวา่  .90) ค่า AGFI เท่ากบั 0.92(ไม่นอ้ยกวา่  
.90) และค่า RMSEA เท่ากบั 0.09(มากกว่า  .05)หมายความว่า เม่ือพิจารณาจากค่า Chi-square ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ค่า 2χ /df มากกว่า 2 องศาแห่งความเป็นอิสระ (df)ใกลเ้คียงกบัค่า ไค-สแควร์ 
และมีค่า p-value นอ้ยกว่า 0.05 ค่า GFI เท่ากบั ไม่นอ้ยกว่า .90 ค่า AGFI ไม่นอ้ยกว่า .90 และค่า 
RMSEA เท่ากบั มากกว่า  .05 แสดงว่าตวัแปรแฝง พฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ กบัตวั
แปรเชิงประจกัษ ์ทั้ง 5 ตวัแปร คือ การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงามการไม่บิดเบือนขอ้มูลและ
ไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาดการพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และการวางตวัให้เหมาะสม สามารถเขียนเป็นไดอะแกรม ตาม
แผนภาพท่ี 3 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แผนภาพที ่3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปร พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 จากแผนภาพท่ี 3 เป็นผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัดา้น 
พฤติกรรมทางจริยธรรม ผลปรากฏว่า ตวัแปรแฝง พฤติกรรมทางจริยธรรม โดยการวดัดว้ยตวัแปร

.80 

r1 

r2 

r3 

r4 

r5 
 

การวางตัวให้เหมาะสม 

การพบปะและช่วยเหลอื
ประชาชนสม่ําเสมอ 

การแสดงความรับผดิชอบเมื่อ
บริหารงานผดิพลาด 

การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกที่
ดีงาม 

การไม่บิดเบือนข้อมูลและไม่ใช้
ตําแหน่งหาผลประโยชน์ 

พฤติกรรม
ทางจริยธรรม 

.41 

.29 

.14 

.63 

.14 

.64 
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สังเกตได ้คือ “การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม”“การวางตวัให้เหมาะสม”  “การไม่บิดเบือน
ขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์” “การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ” และ 
“การแสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด”มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งยิง่ 
โดยท่ีตวัแปร การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั .64  การวางตวัใหเ้หมาะสมมี
ค่านํ้ าหนกัเท่ากบั .54  การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั  
.37  การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอมีค่านํ้ าหนักเท่ากบั  .80 และ การแสดงความ
รับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั .38  ซ่ึงเป็นค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่าสูง  
แสดงวา่ ตวัแปรทั้ง 5 สามารถเป็นตวัแทนขององคป์ระกอบ พฤติกรรมทางจริยธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี   
 การมีหลักธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงามอธิบายการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไดร้้อยละ 41 การวางตวัใหเ้หมาะสม อธิบายการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางจริยธรรม
ไดร้้อยละ  29การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ อธิบายการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมทางจริยธรรมไดร้้อยละ 14การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ อธิบายการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางจริยธรรมได้ร้อยละ  63 และการแสดงความรับผิดชอบเม่ือ
บริหารงานผดิพลาด อธิบายการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมทางจริยธรรมไดร้้อยละ14 
 ดงันั้น จากสมมติฐานท่ี 1 กล่าวว่าองคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรม ของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ยการนาํหลกัธรรมมา
ใชใ้นการทาํงานการมีจิตสํานึกท่ีดีงามการวางตวัให้เหมาะสมการไม่ใช้สถานะหรือตาํแหน่งไป
แสวงหาผลประโยชน์การพบปะเยี่ยมเยยีนและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอการไม่ใชแ้ละไม่
บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการและการแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงานผดิพลาด 
 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า องคป์ระกอบของ 
พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ประกอบดว้ย การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม การวางตวัให้เหมาะสม การไม่บิดเบือนขอ้มูล
และไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์  การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ และ การแสดง
ความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 
 5.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
องคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 4องคป์ระกอบยอ่ย คือ การ
กระตุน้ทางปัญญา การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยทั้ง 
4 องคป์ระกอบมีนํ้ าหนกัสูง และมีความสาํคญัในการเป็นตวัแทนขององคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
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ตารางที ่19 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของตวัแปร ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง เกณฑ์ทีใ่ช้พจิารณา 
ค่าสถิติใน
รูปแบบ
เบือ้งต้น 

ค่าสถิติใน
รูปแบบ
สุดท้าย 

Chi-square (
2χ ) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 398.96 0.65 

Degree of freedom (df) ใกลเ้คียงกบัค่าไค-สแควร์ 6 1 
Probability level มากกวา่ 0.05 0.00 0.41 

2χ / df (CMIN/ DF) นอ้ยกวา่ 2 66.49 0.65 

Goodness of fit index (GFI) ไม่นอ้ยกวา่ 0.90 0.51 0.99 

Adjusted goodness of fit index 
(AGFI) 

ไม่นอ้ยกวา่ 0.90 0.24 0.98 

Root mean square effort of 
approximation (RMSEA) 

นอ้ยกวา่ 0.05 0.51 0.00 

 
 จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตัวแปรภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง พบว่าตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง ประจกัษ์
ในการสนบัสนุน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.65 (ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ) ค่า 2χ /dfเท่ากบั 0.65(
น้อยกว่า 2)องศาแห่งความเป็นอิสระ (df) เท่ากบั 1 (ใกลเ้คียงค่า ไค-สแควร์) และมีค่า p-value 
เท่ากบั 0.418(มากกว่า 0.05) ค่า GFI เท่ากบั 0.999 (ไม่นอ้ยกว่า 0.90)ค่า AGFI เท่ากบั 0.98 (ไม่นอ้ย
กวา่ 0.90)และค่า RMSEA เท่ากบั0.00(นอ้ยกวา่ 0.05) 

 หมายความวา่ เม่ือพิจารณาจากค่า Chi-square ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ค่า 2χ /df นอ้ยกว่า 
2)องศาแห่งความเป็นอิสระ (df)ใกลเ้คียงค่า ไค-สแควร์ และมีค่า p-value มากกว่า 0.05 ค่า GFI ไม่
นอ้ยกว่า 0.90 ค่า AGFI  เท่ากบัไม่นอ้ยกว่า 0.90 และค่า RMSEA เท่ากบั นอ้ยกว่า 0.050) แสดงว่า
ตวัแปรแฝง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสมัพนัธ์ กบัตวัแปรเชิงประจกัษ ์ทั้ง 4ตวัแปร คือ การ
สร้างบารมีการสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
สามารถเขียนเป็นไดอะแกรม ตามแผนภาพท่ี 3 ดงัน้ี  
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.84 

.79 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภาพที ่4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัด◌้านภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
  
 จากแผนภาพท่ี 4เป็นผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัดา้น ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผลปรากฏว่า ตวัแปรแฝง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยการวดัดว้ยตวัแปร
สังเกตได ้คือ “การสร้างบารมี”  “การสร้างแรงบนัดาลใจ” “การกระตุน้ทางปัญญา”และ“การ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล”  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งยิ่ง โดยท่ีตวัแปร            
การสร้างบารมีมีค่านํ้ าหนักเท่ากบั .79การสร้างแรงบนัดาลใจ มีค่านํ้ าหนักเท่ากบั .75 กระตุน้ทาง
ปัญญา มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั .84และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่านํ้ าหนกัเท่ากบั .54  ซ่ึง
เป็นนํ้ าหนักองค์ประกอบท่ีมีค่าสูงแสดงว่า ตวัแปรทั้ง 4 สามารถเป็นตวัแทนขององค์ประกอบ  
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การสร้างบารมีอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได ้ร้อยละ 62 
การสร้างแรงบนัดาลใจอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได ้ร้อยละ 70               
การกระตุน้ทางปัญญาอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได ้ร้อยละ 56  และ
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอธิบายการเปล่ียนแปลงของ ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงได ้              
ร้อยละ 29 

.75 

.56 

.54 

r1 

r2 

r3 

r4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นทางปัญญา 

การสร้างบารมี 

ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง 

.62 

.70 

.29 
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 ดงันั้น จากสมมติฐานท่ี 2 กล่าวว่าองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยประกอบด้วยการสร้างบารมี             
การสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า องคป์ระกอบของ 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐของพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ประกอบดว้ยการสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นําการ
เปลีย่นแปลง ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐ พืน้ทีภ่าคตะวนัออกของประเทศไทย 
 จากสมมติฐานท่ี  3:พฤติกรรมทางจริยธรรม  มีความสัมพันธ์  กับภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่5 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ พฤติกรรมทางจริยธรรม กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

.58 

.28 

.77 .74 
.76 

.54 
.86 

.57 

.30 

.53 

.74 

.54 

การคาํนึงถึงความเป็น 
ปัจเจกบุคคล 

 
การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 

 
การสร้างบารมี 

.74 

ภาวะผู้นําการ
เปลีย่นแปลง 

.54 

พฤติกรรมทาง
จริยธรรม 

 
การกระตุน้ทางปัญญา 

ก า ร พ บ ป ะ แ ล ะ
ช่วยเหลือประชาชน 
สมํ่าเสมอ 

.60 

.29 

การมีหลกัธรรมและ
จิตสาํนึกดีงาม 

.10 

ไม่บิดเบือนขอ้มูล 
และไม่ใชต้าํแหน่ง 
หาผลประโยชน์ 

.32 

การแสดงความ 
รับผดิชอบเม่ือ
ทาํงานผดิพลาด 

.08 

การวางตวั 
ใหเ้หมาะสม 

.32 
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 จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางจริยธรรม  กับภาวะผู ้นําการ
เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารองค์กรภาครัฐเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  3 โดยใช้โมเดลการวัด 
(Measurement model) เป็นโมเดลแสดงความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตวัแปรแฝง และ  
ตวัแปรสังเกตไดข้องทั้งตวัแปรภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 วิธีคือ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) ทาํใหไ้ดค่้าสถิติท่ีช่วยใหท้ราบค่าพารามิเตอร์ท่ีแทจ้ริง  
 พฤติกรรมทางจริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regress Weight) เท่ากบั .74 
สามารถเขียนสมการทาํนายภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงได ้ดงัน้ี 
 Z (Transformational Leadership) =  .74 Z (Ethical Behavior) 
 จากสมการทาํนายภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของ
พฤติกรรมทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ท่ีระดับ .74 
หมายความว่า หากองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมเปล่ียนไป 1 หน่วย จะทาํใหภ้าวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง เปล่ียนไป .74 หน่วย และ องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมส่งผลต่อภาวะ
ผูน้ําการเปล่ียนแปลง โดยท่ีองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงร้อยละ 54    
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผูน้ําการ 
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกพบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และจากผลการ 
วิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมทางจริยธรรม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะ 
ผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนั ดงันั้น จึงเป็นการยนืยนัว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมจึงเป็นตวักาํหนดภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงยอมรับสมมติฐานดงักล่าว 
 ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ จะมีคุณสมบติัของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดน้ั้น จาํเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีมี 5 องคป์ระกอบเป็นส่วนใหญ่ คือ “การมี
หลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม” “การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์”            
“การแสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด” “การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ”
และ “การวางตวัใหเ้หมาะสม” จึงจะทาํใหผู้บ้ริหารองคก์รภาครัฐ มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดย
เป็นไปตามทฤษฏีของ บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) และบาสส์ (Bass, 1999)ซ่ึงสอดรับกบั 
การศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass&SteidMeier, 1999) แอลลี และคณะ (Ali Asgari et al, 
2008) เศาวนิต เศาณานนท ์(2542) สุชาติ นํ้าประสานไทย (2542) และนกัวิจยัท่านอ่ืนๆ อีกจาํนวนมาก 
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 ผลการวิจยั ยงัพบวา่ การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นส่วนหน่ึงใน
องคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมถึง ร้อยละ 80 ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีมีนํ้ าหนกัมากท่ีสุด 
เม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง คือ การสร้างบารมี การสร้าง
แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แสดงให้เห็นว่า การ
พบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็นการสร้างบารมีให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ
อย่างชัดเจน อีกทั้ง ยงัช่วยให้เกิดการกระตุน้ทางปัญญาให้กบัผูบ้ริหารเองให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ              
ในการทาํงานเพ่ือประชาชน นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดการสร้างแรงบนัดาลใจกบัตวัผูบ้ริหาร ทา้ยท่ีสุด 
การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอนั้น ทาํให้เกิดความเขา้ใจ เขา้ถึงในความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลตามมาดว้ยเช่นกนั ตามทฤษฏีของ (Bass &Avolio, 1991) บาสส์ (Bass, 1999) 



บทที ่5 
 
 

การอภปิรายผล 
 
 
 
1.  องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพืน้ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 
 องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ก่อนดาํเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบดว้ย องค์ประกอบ         
7 ดา้น คือ 1) การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน2) การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม 3) การวางตวัให้
เหมาะสม4) การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 5) การพบปะเยีย่มเยยีนและ
ช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 6) การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการและ      
7)การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด หลงัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และ
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัแลว้ พบว่า องคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ย องค์ประกอบ 5 ดา้น เรียงลาํดับ
ความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 
 1.1 องคป์ระกอบ การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงามมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
.64จากการวิเคราะห์ปัจจยัพบว่า การนาํหลกัธรรมมาใชมี้ความสัมพนัธ์กบั การมีจิตสํานึกท่ีดีงาม 
สอดคลอ้งกบั นิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เร่ืองอธัยาศยัท่ีสําคญัของขา้ราชการ 
และยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของขา้ราชการยุคใหม่ ของสาํนกังานพฒันาระบบขา้ราชการเร่ือง 
Morality คือ มีใจเป็นธรรม มีคุณธรรมในการบริหารจดัการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกนักบัแนวคิด 
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549) เร่ืองจริยธรรมของ
ขา้ราชการสอดคลอ้งกบั ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการนาํหลกัธรรมและมีจิตสาํนึกท่ีดีในการทาํงาน (ปราโมทย์
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โชติมงคล,  2554)  สอดคลอ้งกบั แนวทางการสร้างและพฒันาวินยัขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีของรัฐ                    
ทุกระดบั (จรวยพร  ธรนินทร์, 2549) สอดคลอ้งกบั จริยธรรมของผูบ้ริหาร (ปาริชาติ  สุวรรณบุปผา, 
2554) สอดคลอ้งกบัอดิศร ประสงคพ์ร (2544) ศึกษาพบว่าผูบ้ริหารตอ้งมีจริยธรรม และสามารถ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรในองค์กรได ้เช่นเดียวกบั คงคา จุลกิจวฒัน์ (2549) ศึกษาพบว่าคุณธรรม                      
4 ประการ โดยภาพรวมท่ีส่งผลต่อความมีวินยัขา้ราชการของผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบั บุบผา  บุญนอ้ม 
(2547) ศึกษา พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูกบัคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั ธนเศรษฐ ์ จาํปางาม (2548) ศึกษาพบวา่ มีความคิดเห็นต่อระดบัการ
ปฏิบัติตนเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ สุชาติ                    
นํ้ าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทศัน์ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ 
เร่ืองการนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงานและการมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม 
 
 1.2  องคป์ระกอบการวางตวัใหเ้หมาะสมมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั.54 สอดคลอ้ง
กบัปรัชญาแนวคิดของขงจ้ือ ในเร่ืองผูค้รองเมืองตอ้งมีคุณธรรม สอดคลอ้งกนักบั ธรรมโลกบาล 
หรือธรรมอนัเป็นเคร่ืองคุม้ครองโลกของพระพุทธเจา้ สอดคลอ้งกบั ค่านิยมหลกั (Core Value) ของ
มาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ปราโมทย ์ โชติมงคล, 
2554) สอดคลอ้งกบัแนวคิด สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 
2549) เร่ืองจริยธรรมของขา้ราชการผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั พระธรรมกิตติวงศ ์ทองดี  สุรเดโช 
(2549) สมานตัตตา คือ ความเป็นผูมี้ตนเสมอตน้เสมอปลายในการวางตวัใหเ้หมาะสมเช่นเดียวกบั 
พระเทพโสภณประยูรธมฺมจิตฺโต (2546) สมานัตตตตา หมายถึง การวางตวัสมํ่าเสมอวางตนให้
พอดี สอดคลอ้งกบั จริยธรรมของผูบ้ริหาร (ปาริชาติ  สุวรรณบุปผา, 2554) สอดคลอ้งกบั ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 สอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของขา้ราชการยคุใหม่ ของสาํนกังานพฒันาระบบขา้ราชการเร่ือง Relevant สอดคลอ้ง
กบั แนวทางการสร้างและพฒันาวินยัขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบั ในการวางตวัใหเ้หมาะสม 
(จรวยพร ธรนินทร์, 2549)สอดคลอ้งกบั สุชาติ นํ้ าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทศัน์ดา้น
คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั สุนันทา  ศรีดากุล (2546) พบว่า 
ขา้ราชการท่ีมีจริยธรรม ในการทาํงานสูง จะมีประสิทธิผลในการทาํงานสูงกว่า และมีความสุข
มากกว่าสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ เร่ืองการวางตวัใหเ้หมาะสม 
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 1.3 องคป์ระกอบการไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั .37จากการวิเคราะห์ปัจจยัพบว่า การไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารทางราชการมี
ความสมัพนัธ์กบั การไม่ใชต้าํแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  เร่ืองหลกั
ความโปร่งใส และหลกัความมีส่วนร่วมสอดคลอ้งกบั ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐาน
จริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ปราโมทย ์ โชติมงคล, 2554) 
สอดคลอ้งกนักบัแนวคิด สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549) 
เร่ืองจริยธรรมของขา้ราชการสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของขา้ราชการยคุใหม่ ของสาํนกังานพฒันา
ระบบขา้ราชการ เร่ือง Integrityสอดคลอ้งกบั แนวทางการสร้างและพฒันาวินยัขา้ราชการเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐทุกระดบัทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ (จรวยพร ธรนินทร์, 
2549) สอดคลอ้งกบั จริยธรรมของผูบ้ริหาร (ปาริชาติ  สุวรรณบุปผา, 2554)สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เคน ยดูาส และคณะ (Ken Udas, 1996 )ศึกษา พบว่าการบงัคบัทาง จริยธรรมของหน่วยงาน
ผูเ้ช่ียวชาญทางขอ้มูลข่าวสารภาครัฐ มีความสําคญัอย่างยิ่ง กบัการบริหารบุคลากร สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ธนเศรษฐ ์ จาํปางาม (2548) ศึกษา พบว่าผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตน ขาดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฺฏิบติังานสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้น
พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ เร่ืองการไม่บิดเบือนและใม่ใชข้อ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการในทางมิชอบ และการไม่ใชต้าํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 
 1.4  องค์ประกอบ  การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่ า เสมอ  มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั  .80  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เร่ือง
อธัยาศัยท่ีสําคญัของขา้ราชการในการอาสาช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงประเด็นน้ี 
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของขา้ราชการยคุใหม่ ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
เร่ือง Democracy คือมีใจเป็นประชาธิปไตยสอดคลอ้งกบั ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐาน
จริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ปราโมทย ์ โชติมงคล, 2554) 
สอดคลอ้งกบั แนวทางการสร้างและพฒันาวินยัขา้ราชการในการบริการประชาชนโดยเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐทุกระดับ (จรวยพร ธรนินทร์, 2549) สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549) เร่ืองจริยธรรมของขา้ราชการสอดคลอ้งกบั ระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
  1.5  องคป์ระกอบ การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาด มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .38สอดคลอ้งกับแนวคิดของสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เก่ียวกับ
อธัยาศยัท่ีสาํคญัของขา้ราชการ เช่นเดียวกนักบั แนวคิดของพระยาสุนธรพิพิธ เร่ืองวิญญาณ(Spirit) 
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นักปกครอง สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานพฒันาระบบราชการ เร่ือง คุณลักษณะของ
ขา้ราชการ คือ Accountabilityสอดคลอ้งกบั ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 คือ หลกัความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบั ค่านิยมหลกั (Core 
Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ี (ปราโมทย ์ โชติมงคล, 2554) สอดคลอ้งกบั แนวทางการสร้างและพฒันาวินยั
ขา้ราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ (จรวยพร ธรนินทร์, 2549) สอดคล้องกับ จริยธรรมของ
ผูบ้ริหาร (ปาริชาติ  สุวรรณบุปผา, 2554))สอดคลอ้งกบัแนวคิด สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549)เก่ียวกบัจริยธรรมของขา้ราชการถึงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน (สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เคน ยดูาส และคณะ (Ken Udas, 1996) ศึกษา พบว่า                 
การบงัคบัทาง จริยธรรมของหน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญทางขอ้มูลข่าวสารภาครัฐ มีความสาํคญัอย่างยิ่ง 
กับการบริหารบุคลากร สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนเศรษฐ์  จาํปางาม (2548) ศึกษาพบว่า
ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีคาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ขาดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฺฏิบติังาน
สอดคลอ้งกบั สุชาติ นํ้ าประสานไทย (2545) พบว่า วิสัยทศัน์ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผูบ้ริหาร
องค์กรภาครัฐ เร่ืองการนําหลกัธรรมมาใช้ในการทาํงานแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงาน
ผดิพลาด 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ขา้ราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หัวหน้าฝ่าย (ซ่ึงเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ) พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ควรมีบทบาทในการพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบติัหน้าท่ีออกหน่วยใน
พื้นท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด(ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัพบประชาชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัพบประชาชน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นต้น)              
รวมทั้งเอาใจใส่ทุกขสุ์ขและรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติัและไม่ปฏิบติัแบบสองมาตรฐานนอกจากนั้น การมี
หลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงามในการปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ทุกคน  มีความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวาจาและท่าทาง
สุภาพเวลาปฏิบติังาน ให้การอาํนวยความสะดวกแก่ทุกคน มีความอดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี รู้จกั
การเอาใจเขาใส่ใจเรา เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงาน ให้การเคารพในความคิดเห็นของทุกคน นาํ
ความคิดเห็นท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการให้บริการและ สํารวจความพึงพอใจของประชาชนเพ่ือนาํมา
พฒันาการให้บริการ รวมไปถึง ขา้ราชการทุกคนตอ้งมีจิตสาํนึกในการให้บริการในทิศทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมจึงจาํเป็นตอ้งมี
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จิตสาํนึกท่ีดีงามในการให้อาํนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนถา้หากขา้ราชการไทยมีการ
พบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบติัหน้าท่ีออกหน่วยในพื้นท่ีก็เช่ือไดว้่าจะช่วย
ยกระดบัมาตรฐานการบริการของหน่วยงานภาครัฐใหสู้งข้ึน 
 
 การวางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการนั้นมีความสําคญัมากขา้ราชการไม่ควร
ทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งหรูหราโออ่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย(หรือ “กินดีอยูดี่อยา่งเกิน
ความพอดี”)รู้จักใช้จ่ายแต่เพียงพอดีรู้จักประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือยปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมตลอดถึงการวางตวัเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใหค้วามสาํคญักบันกัการเมืองทุกฝ่ายมาก
จนเกินไป ไม่ฝักใฝ่การเมือง ถึงแมว้่าจะเคยเป็นอดีตผูบ้งัคบับญัชา หรือแมแ้ต่เป็นญาติสนิท มิตร
สหายกต็าม ดาํรงตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอ่ืนและขา้ราชการดว้ยกนัเอง และมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองในหนา้ท่ีการงานกบัการแบ่งเวลาการปฏิบติังานกบัเวลาการใชชี้วิตในครอบครัวใหเ้หมาะสม 
(เน่ืองจากสถาบนัครอบครัวเป็นพื้นฐานแห่งการดาํรงชีวิต) 
 
 การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ ไม่ควรปฏิบติังานในลกัษณะ
ดงักล่าวเพื่อใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเขา้ใจผดิโดยมุ่งหวงัผลประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ยอม
ให้คนอ่ืนนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความลบัทางราชการไปใชเ้พ่ือประโยชน์โดยมิชอบไม่นาํข่าวสาร
ไปใชเ้พ่ือพวกพอ้งหรือตนเองโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานและการเผยแพร่
ข่าวสาร ไม่ยอมให้มีการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบไม่ใช้
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่เรียกร้องของขวญัของรางวลัตอบแทนหรือให้โดยเสน่หา ไม่ใหคู่้สมรสกา้วก่ายใน
การปฏิบติัหน้าท่ี ไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใชต้าํแหน่งหรือแอบอา้งนาํตาํแหน่งไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ  
และไม่ยอมให้มีการแทรกแซงการแต่งตั้ ง บรรจุข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างของ
หน่วยงาน 
 
 การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาด ขา้ราชการทุกคนควรมีความพร้อม
ถูกลงโทษเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีผดิพลาดทาํความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน มีความพร้อมใน
การลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ปกป้องเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํความผิด การยอมรับผิดเม่ือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทาํงานผิดพลาดเน่ืองจากการสั่งการของตนเอง ไม่โยนความผิดให้บุคคลอ่ืน                      
มีความพร้อมท่ีจะลาออกเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องร้ายแรง และการพร้อมยอมรับความผิดเม่ือ
ทาํงานผดิพลาด เกิดการเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน 
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2. องค์ประกอบของ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพืน้ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพื้นท่ีภาค
ตะวันออกของประเทศไทย  ก่อนดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ  และหลังการวิเคราะห์
องคป์ระกอบพบวา่ ม่ีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 2.1 องคป์ระกอบการสร้างบารมีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .79 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาสส์และอวิลิโอ (1991) ท่ีว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตอ้งมี
การสร้างบารมี หรือการมีอิทธิพลท่ีเป็นอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma Leadership) 
สอดคลอ้งกบัมชัชินสกี (1997) พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทศันคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์าร สอดคลอ้งกบั คอนเกอร์และคาร์นนัโก 
(1987) กล่าวถึง การให้ความสาํคญักบัทฤษฎีผูน้าํแบบมีบารมีในการบริหารองคก์ร สอดคลอ้งกบั  
รัตติกรณ์  จงวิศาล (2544) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง คือยกระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงใหเ้ห็นใน
การจดัการสอดคลอ้งกบั กลัยาณี พรมทอง (2546) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงคือระดบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารท่ีแสดงให้เห็นในการจัดการ สอดคลอ้งกับ สุมาลี  ขุนจันดี(2541) ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง คือกระบวนการท่ีผูน้าํตอ้งมีบารมีในการเพ่ิมระดบัความพยายามของผูต้ามเพ่ือให้
ปฏิบติังานตามการคาดหวงั สอดคลอ้งกบันักวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมี
บารมี คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา  สิงหอาภรณ์ (2547) คาํนึง ผดุผอ่ง 
(2547) ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549) สุภาวดี  จิตติรัตนกุล (2550) ชวลิต 
สงวนพนัธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551) 
 2.2 องคป์ระกอบการสร้างแรงบนัดาลใจมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .75 สอดคลอ้ง
กับทฤษฏีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของบาสส์และอวิลิโอ (1991) คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Inspiration Motivation) สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของเบนนิส และนานสั
(1985) การพฒันาความผกูพนัศรัทธา (Developing Commitment and Trust) ในการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(สอดคลอ้งกบั คอนเกอร์และคาร์นนัโก(1987) ทฤษฎีผูน้าํแบบมีบารมี มีทกัษะในการสร้างความ
ประทบัใจ สอดคลอ้งกบั ทิชีและอูลริส (1999) ผูน้าํสร้างทศันภาพในอนาคต โดยให้สมาชิกร่วม
รับรู้ในทัศนภาพสอดคล้องกับ การศึกษาของ อําไพ อินทรประเสริฐ (2542) ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลงมีลกัษณะเป็นผูน้าํท่ามองการณ์ไกล)สอดคลอ้งกบันิตยส์ัมมาพนัธ์  (2546)  ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) หมายถึงผูน้าํท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คคล
จาํนวนมาก สอดคลอ้งกบันกัวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งสร้างแรงบนัดาล
ใจ คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา  สิงหอาภรณ์ (2547)    คาํนึง       ผดุผอ่ง 
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(2547) ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549) สุภาวดี  จิตติรัตนกุล (2550) 
ชวลิต สงวนพนัธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551) 
 2.3 องค์ประกอบดา้น การกระตุน้ทางปัญญามีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั.84 
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ บาสส์และอโวลิโอ(1991)  คือการกระตุน้ทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) สอดคลอ้งกบั เบิร์น (1978) ผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายามกระตุน้
ทางปัญญาเพ่ือยกระดบัการตระหนกัรู้ของผูต้าม สอดคลอ้งกบั เบนนิส และนานสั (1985) คือ การ
สนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์าร (Facilitation Organization I Learning) สอดคลอ้งกบั ทิชี และ                
ดีวานนา (1990)ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและไดส้รุปคุณลกัษณะเป็นผูท่ี้ใสใจใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life – Long Learning)(สอดคลอ้งกบั สมชาติ กิจยรรยง(2550) คุณสมบติัของ
ผูบ้ริหารในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยุคข่าวสารเทคโนโลยีสอดคล้องกับ สังคหวตัถุ 4 
หลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้ าใจของผูอ่ื้น ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล)สอดคลอ้งกบันักวิจยัท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีการกระตุน้ทางปัญญาใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 
คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา  สิงหอาภรณ์ (2547) คาํนึง ผดุผอ่ง (2547) 
ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549) สุภาวดี  จิตติรัตนกุล (2550) ชวลิต 
สงวนพนัธ์ (2550) และอมรรัตน์ เสนาหลวง (2551) 
 2.4 องคป์ระกอบดา้น การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบ
เท่ากบั .54 สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาสส์และอวิลิโอ (Bass & Avilio, 
1991) คือ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) (สอดคลอ้งกบั          
คอนเกอร์และคาร์นันโก(1987) ทฤษฎีผูน้ําแบบมีบารมีมีทกัษะในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรรณราย ทรัพยะประภา(2548)การคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล (Individual Consideration) ผูน้าํจะมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคล ในฐานะเป็นผูน้าํ
ท่ีใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล(สอดคลอ้งกบัแนวคิด คาํสอนของท่านพุทธทาสภิกขท่ีุว่า
เขามีส่วน เลวบา้ง ช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนท่ีดีเขามีอยู่)สอดคลอ้งกบั รัตติกรณ์  จงวิศาล(2544) 
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคลอ้งกบันกัวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองความเป็นปัจเจกบุคคล คือ แคโรล (Carole, 2006) ดาเรน (Daren, 2005) วิจิตรา  สิงหอาภรณ์ 
(2547) คาํนึง ผดุผอ่ง (2547) ธวชัชยั  หอมยามเยน็ (2548) ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549) สุภาวดี  
จิตติรัตนกลุ (2550) ชวลิต สงวนพนัธ์ (2550)และอมรรัตน เสนาหลวง (2551) 
 ดงันั้น สามารถอธิบายไดว้่า ขา้ราชการระดบัหัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หวัหนา้ฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ควร
มีบทบาทในการสร้างบารมีใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานแก่บุคคลอ่ืน 
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การทาํงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชน การคาํนึงถึงประโยชน์
องคก์รเป็นหลกั การมีความยติุธรรมในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังาน การทาํงาน
อยา่งทุ่มเทและเช่ือมัน่ มีความซ่ือตรงต่อหนา้และลบัหลงั มีความเช่ือมัน่และรอบรู้ในประสบการณ์
ทาํงาน มีการปรับวิธีการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ การมองอนาคตดว้ย
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งจากการวิเคราะห์ และมีความกระตือรือร้นในการทาํงานอยูเ่สมอขา้ราชการ
ระดบัหัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ควรมีบทบาทในการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดข้ึน
ภายในองคก์ร ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การช่ืนชมยินดีในการแสดงความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การให้โอกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแกไ้ขปัญหาเองก่อน การแสดงให้เห็น
ถึงการแกไ้ขปัญหาว่าทุกปัญหามีทางออก การให้ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ส่งเสริมการ
ทาํงานเป็นทีม สร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร 
  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
องค์กรภาครัฐพืน้ทีภ่าคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 พฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทยผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ
บาสส์และอโวลิโอ (Bass &Avolio, 1991) เร่ือง องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการ
มีพฤ๖กรรมทางจริยธรรม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบาสส์และ สตีดไมเออร์ (Bass & Paul  
SteidMeier, 1999) ศึกษาถึง คุณธรรมของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัผูว้ิจยัหลายท่านท่ี
ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณธรรม  จริยธรรมกับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ลินดา
(Linda S Kimberling,  2008) เอดเวิร์ด (Edword Aronson, 2003) เศาวนิต  เศาณานนท ์(2542)            
รัตติกรณ์  จงวิศาล (2544) 
 การพบปะช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ถึง ร้อยละ80 ซ่ึงการ
พบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพฤติกรรมทางจริยธรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง อนัประกอบดว้ย 1) การกระตุน้ทาง
ปัญญา 2) การสร้างบารมี 3) การสร้างแรงบนัดาลใจ และ 4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตาม
ทฤษฏีของ บาสส์ (Bass, 1999)การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์กบั การพบปะและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ (การมีหลักธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม และการวางตัวให้เหมาะสม                   
ตามหลกัของสร้างบารมี หรือ บารมี 10 ทศั คือ ทานบารมี คือการให้ทาน ศีลบารมี คือการละเวน้
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บาป และความชัว่ทั้งปวง เนกขมัมบารมี คือ สละการพวัพนัในเร่ืองกาม การกระตุน้ทางปัญญามี
ความสัมพันธ์กับปัญญาบารมี  คือการเสาะหา แสวงหาความรู้  การสร้างแรงบันดาลใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัวิริยบารมี คือ ความหมัน่เพียรไม่ทอ้ถอย กลา้ท่ีจะสู้กบัอุปสรรค การคาํนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัเมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย และ
อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยุติธรรมไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัการสร้างบารมี เกิดข้ึนไดจ้าก         
1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ  ตามหลกัทานบารมี คือการให้ทาน 
ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก หลกัเมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย 
การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนใหพ้น้ทุกขอ์ยา่งทนัท่วงที 2) การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม 
ตามหลกัสจัจบารมี คือความตั้งใจมัน่ท่ีจะทาํความดี การปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี หลกัอธิษฐาน
บารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตวัให้
เหมาะสม ตามหลกัอุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยติุธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่ลาํเอียง
เขา้กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ฝักใฝ่การเมือง ไม่รักงานมากกวา่ครอบครัวการกระตุน้ทางปัญญา สมัพนัธ์
กบัการมีหลกัธรรม และจิตสาํนึกท่ีดีงาม ตามหลกัธรรมของ โยนิโสมนสิการ ซ่ึงการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ทางปัญญา ใชปั้ญญาในการคิด การวิเคราะห์ ก่อนดาํเนินการ นาํไปสู่
การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามในหลกัธรรมท่ีใชใ้นการบริหารจดัการของผูน้าํการเปล่ียนแปลง) 

 การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีมีนํ้ าหนกัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แสดงให้เห็นว่า การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ เป็น
การสร้างบารมีใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐอยา่งชดัเจน อีกทั้ง ยงัช่วยใหเ้กิดการกระตุน้ทาง
ปัญญาให้กบัผูบ้ริหารเองให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานเพ่ือประชาชน นอกจากน้ียงัก่อให้เกิด
การสร้างแรงบนัดาลใจกบัตวัผูบ้ริหารเอง ทา้ยท่ีสุด การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ
นั้น ทาํให้เกิดความเขา้ใจ เขา้ถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามมาดว้ยเช่นกนั ตามทฤษฏี
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาสส์ (Bass, 1999) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมให้สูงข้ึน ผูน้าํหรือผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ชกันาํใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามไดด้ัง่ใจประสงคแ์ละเกิดความพึงพอใจ ตอ้งรู้จกันาํหลกัธรรมไปบูรณาการ
ใชอ้ยา่งเหมาะสม หลกัธมัมาธิปไตยคือ ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, สอดคลอ้งกบัการ
มีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีงาม) ในขณะท่ีทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของเบิร์น(Burns, 1978) 
อธิบายวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของผูต้าม โดยการยกระดบั
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมใหสู้งข้ึน องคป์ระกอบดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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โดยผูน้าํแสดงใหเ้ห็นว่าเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจในความกงัวลของแต่
ละบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การกระตุน้ทางปัญญา การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่ง
สมํ่าเสมอ การวางตวัใหเ้หมาะสม การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม  

 การวางตวัให้เหมาะสม สอดคลอ้งกับ หลกัทิศ 6 ท่ีว่า นายจา้งและลูกจา้ง หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ การวางตวัให้
เหมาะสม การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม การสร้างบารมี และการกระตุน้ทางปัญญา(การมี
หลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม การวางตวัให้เหมาะสม การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่ง           
หาผลประโยชน์ การสร้างบารมี และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสัมพนัธ์กบั การไม่ยึดตนใน
แบบ อตัตาธิปไตยอคติ 4  การวางตนไม่เหมาะสม  1) ฉนัทาคติแปลว่าลาํเอียงเพราะรัก (prejudice 
caused by love or desire; partiality) 2) โทสาคติแปลว่าลาํเอียงเพราะเกลียด (prejudice caused by 
hatred or enmity) 3) โมหาคติแปลวา่ลาํเอียงเพราะเขลาหรือเพราะความโง่หลงงมงายไม่พิจารณาให้
ถ่องแทว้่าอยา่งไรถูกอยา่งไรผิดอยา่งไรควร อยา่งไรไม่ควร (prejudice caused by delusion or 
stupidity)  4) ภยาคติแปลว่าลาํเอียงเพราะกลวัหรือเพราะเกรงใจ (prejudice caused by fear) 
สอดคลอ้งกบั ) 
 (การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์กบั การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม และการวางตวัใหเ้หมาะสม ตามหลกัของสร้างบารมี 
หรือ บารมี 10 ทศั  คือ 1) ทานบารมี คือ การให้ทาน 2) ศีลบารมี คือการละเวน้บาป และความชัว่  
ทั้งปวง 3) เนกขมัมบารมี คือ สละการพวัพนัในเร่ืองกาม 4) ปัญญาบารมี คือการเสาะหา แสวงหา
ความรู้ 5) วิริยบารมี คือ ความหมัน่เพียรไม่ทอ้ถอย กลา้ท่ีจะสู้กบัอุปสรรค 6) ขนัติบารมี คือความ
อดทน อดกลั้น ต่อส่ิงท่ีน่ายินดี และไม่น่ายินดี 7) สัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ท่ีจะทาํความดี                  
8) อธิษฐานบารมี คือการตั้งความปรารถนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในหนทางของความดี 9) เมตตาบารมี 
คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย 10 ) อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย มีความยติุธรรม ไม่
เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั) 
 การสร้างบารมี เกิดข้ึนไดจ้าก 1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามหลกัทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้กทุกขไ์ดย้าก หลกัเมตตา
บารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนใหพ้น้ทุกขอ์ยา่ง
ทนัท่วงที 2) การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม ตามหลกัสัจจบารมี คือ ความตั้งใจมัน่ท่ีจะทาํ
ความดี การปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี  หลกัอธิษฐานบารมี คือ การตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในหนทางของความดี และ3) การวางตวัใหเ้หมาะสม ตามหลกัอุเบกขาบารมี คือ ความวาง
เฉย มีความยติุธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่ลาํเอียงเขา้กบัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ฝักใฝ่การเมือง ไม่รัก
งานมากกว่าครอบครัวการกระตุน้ทางปัญญา สัมพนัธ์กับการมีหลกัธรรม และจิตสํานึกท่ีดีงาม          
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ตามหลกัธรรมของ โยนิโสมนสิการ ก่อให้เกิดการกระตุน้ทางปัญญา ใช้ปัญญาในการคิด การ
วิเคราะห์ ก่อนดาํเนินการ นาํไปสู่การมีจิตสาํนึกท่ีดีงามในหลกัธรรมท่ีใชใ้นการบริหารจดัการของ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (การกระตุน้ทางปัญญา สอดคลอ้งกบั อิทธิบาท 4 ไดแ้ก่ 1) ฉนัทะ ความรัก           
2) วิริยะความเพียร 3) จิตตะ 4) วิมงัสาความเป็นผูรู้้จกัพิจารณาเหตุผล) 
  
 ดงันั้น สามารถอธิบายไดว้่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของขา้ราชการระดบัหัวหนา้ส่วน
ราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ควรคาํนึงถึงการมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงามในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
การไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารทางราชการและการไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์โดยมิชอบการ
แสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาดก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน 
การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอและ การวางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ซ่ึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมดงักล่าวน้ีจะเป็นตวักาํหนดภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐท่ี ประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะคือ การกระตุน้ทางปัญญา การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาล
ใจและการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลาํดบัความสาํคญั 
 
 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูล ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และ ประชากร ของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ อยู่ในช่วงอายุ
ระหวา่ง  51 – 55  ปี แสดงวา่ กลุ่มของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ อยูใ่นวยักลางคน ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีความมัน่คง
ทางครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะทางวยัวฒิุสูงกวา่ วยัอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาดา้น
เพศของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ อยูใ่นกลุ่มของเพศชายและหญิง 
ใกลเ้คียงกนั แสดงว่า เพศหญิง สามารถข้ึนเป็นผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐได ้ทดัเทียมกบัเพศชาย เม่ือ
พิจารณาสถานภาพสมรส แสดงถึง กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ อยูใ่นกลุ่มของผูมี้สถานภาพสมรส 
มากท่ีสุด ซ่ึงผูท่ี้มีสถานภาพสมรสนั้น ตอ้งมีความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง มีความรับผิดชอบทาง
ครอบครัว มากกวา่ ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ท่ีมีสถานภาพโสด หรือ มีสถานภาพหยา่ร้าง และสุดทา้ย 
พิจารณาจากระดบัของการศึกษาพบวา่ กลุ่มของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐส่วนใหญ่ ไดรั้บการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารท่ีมีคุณวุฒิสูง จะมีความกา้วหนา้ในการ
ข้ึนสู่ตาํแหน่งผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีคุณวฒิุตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
 ขอ้สังเกต จากผลการวิเคราะห์ หน้ีสินของผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ กบั การใชต้าํแหน่ง
หน้าท่ีไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนั้ น ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม อาจไม่ใหข้อ้มูลจริงในเร่ืองของ การเป็นหน้ีสิน อาจเกิดการละอาย หรือไม่อยากตอบ
ในเร่ืองส่วนตวั  



บทที ่6 
 
 

สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

1.  องค์ประกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพืน้ที่ ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

 
 องค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย ก่อนดาํเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ ประกอบดว้ย องค์ประกอบ         
7 ดา้น คือ 1) การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการทาํงาน2) การมีจิตสาํนึกท่ีดีงาม 3) การวางตวัให้
เหมาะสม4) การไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 5) การพบปะเยีย่มเยยีนและ
ช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 6) การไม่ใชแ้ละไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการและ      
7) การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด หลงัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และ
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัแลว้ พบว่า องคป์ระกอบของ พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบ้ริหารองคก์ร
ภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 5 ดา้นดงัน้ี 
 1.1 องคป์ระกอบ การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม 
 1.2องคป์ระกอบการวางตวัใหเ้หมาะสม 
 1.3องคป์ระกอบการไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์  
 1.4  องคป์ระกอบ การพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ 
 1.5  องคป์ระกอบ การแสดงความรับผดิชอบเม่ือบริหารงานผดิพลาด  
 ดงันั้น สามารถอธิบายไดว้่า ขา้ราชการระดบัหัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หวัหนา้ฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ควร
มีบทบาทในการพบปะและช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอในการปฏิบติัหน้าท่ีออกหน่วยในพื้นท่ีไม่              
วา่จะเป็น หน่วยเคล่ือนท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัพบประชาชน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพบประชาชน 
มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นต้นรวมทั้ งเอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเร่ืองราว                
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ร้องทุกขข์องประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั
และไม่ปฏิบติัแบบสองมาตรฐาน 
 นอกจากนั้ น  การมีหลักธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงามในการปฏิบัติหน้า ท่ี  ทั้ งต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหค้วามเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ทุกคน  มีความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง 
มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีวาจาและท่าทางสุภาพเวลาปฏิบติังาน ใหก้ารอาํนวยความสะดวกแก่ทุกคน มี
ความอดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี รู้จกัการเอาใจเขาใส่ใจเรา เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงาน ให้การ
เคารพในความคิดเห็นของทุกคน นาํความคิดเห็นท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการใหบ้ริการและ สาํรวจความ
พึงพอใจของประชาชนเพื่อนาํมาพฒันาการใหบ้ริการ รวมไปถึง ขา้ราชการทุกคนตอ้งมีจิตสาํนึกใน
การให้บริการในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวมจึงจาํเป็นตอ้งมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้อาํนวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนถา้หากขา้ราชการทาํไดก้เ็ช่ือไดว้า่จะช่วยสร้างความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศให้
สูงข้ึน 
 การวางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการนั้นมีความสําคญัมากขา้ราชการไม่ควร
ทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งหรูหราโออ่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยหรือ “กินดีอยูดี่อยา่งเกิน
ความพอดี” รู้จกัใชจ่้ายแต่เพียงพอดีรู้จกัประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือยปฏิบติัตนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมตลอดถึงการวางตวัเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใหค้วามสาํคญักบันกัการเมืองทุกฝ่ายมาก
จนเกินไป ไม่ฝักใฝ่การเมือง ถึงแมว้่าจะเคยเป็นอดีตผูบ้งัคบับญัชา หรือแมแ้ต่เป็นญาติสนิท มิตร
สหายกต็าม ดาํรงตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่คนอ่ืนและขา้ราชการดว้ยกนัเอง และมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองในหนา้ท่ีการงานกบัการแบ่งเวลาการปฏิบติังานกบัเวลาการใชชี้วิตในครอบครัวใหเ้หมาะสม 
เน่ืองจากสถาบนัครอบครัวเป็นพื้นฐานแห่งการดาํรงชีวิต 
 การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใชต้าํแหน่งหาผลประโยชน์ ไม่ควรปฏิบติังานในลกัษณะ
ดงักล่าวเพื่อใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเขา้ใจผดิโดยมุ่งหวงัผลประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ยอม
ให้คนอ่ืนนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความลบัทางราชการไปใชเ้พ่ือประโยชน์โดยมิชอบไม่นาํข่าวสาร
ไปใชเ้พ่ือพวกพอ้งหรือตนเองโดยมิชอบ ไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารในการทาํงานและการเผยแพร่
ข่าวสาร ไม่ยอมให้มีการบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบไม่ใช้
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่เรียกร้องของขวญัของรางวลัตอบแทนหรือให้โดยเสน่หา ไม่ใหคู่้สมรสกา้วก่ายใน
การปฏิบติัหน้าท่ี ไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใชต้าํแหน่งหรือแอบอา้งนาํตาํแหน่งไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบ  
และไม่ยอมให้มีการแทรกแซงการแต่งตั้ ง บรรจุข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างของ
หน่วยงาน 
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 การแสดงความรับผิดชอบเม่ือบริหารงานผิดพลาด ขา้ราชการทุกคนควรมีความพร้อม
ถูกลงโทษเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีผดิพลาดทาํความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน มีความพร้อมใน
การลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่ปกป้องเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํความผิด การยอมรับผิดเม่ือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทาํงานผิดพลาดเน่ืองจากการสั่งการของตนเอง ไม่โยนความผิดให้บุคคลอ่ืน                   
มีความพร้อมท่ีจะลาออกเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีบกพร่องร้ายแรง และการพร้อมยอมรับความผิดเม่ือ
ทาํงานผดิพลาด เกิดการเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน 
 
2. องค์ประกอบของ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐพืน้ที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 
 องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐพื้นท่ีภาค
ตะวันออกของประเทศไทย  ก่อนดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ  และหลังการวิเคราะห์
องคป์ระกอบพบวา่ มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 2.1 องคป์ระกอบการสร้างบารมี 
 2.2 องคป์ระกอบการสร้างแรงบนัดาลใจ  
 2.3 องคป์ระกอบดา้น การกระตุน้ทางปัญญา  
 2.4 องคป์ระกอบดา้น การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 สามารถอธิบายไดว้่า ขา้ราชการระดบัหัวหนา้ส่วนราชการ/ หัวหนา้กลุ่มงาน/ หัวหนา้
ฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลงในองค์กรภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ควรมี
บทบาทในการสร้างบารมีให้เกิดข้ึนในองคก์ร การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานแก่บุคคลอ่ืน 
การทาํงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชน การคาํนึงถึงประโยชน์
องคก์รเป็นหลกั การมีความยติุธรรมในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังาน การทาํงาน
อยา่งทุ่มเทและเช่ือมัน่ มีความซ่ือตรงต่อหนา้และลบัหลงั มีความเช่ือมัน่และรอบรู้ในประสบการณ์
ทาํงาน มีการปรับวิธีการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ การมองอนาคตดว้ย
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งจากการวิเคราะห์ และมีความกระตือรือร้นในการทาํงานอยูเ่สมอ 
 ขา้ราชการระดบัหัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้าฝ่าย ซ่ึงเป็นผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงในองคก์รภาครัฐ พื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ควรมีบทบาทในการสร้างแรง
บนัดาลใจให้เกิดข้ึนภายในองคก์ร ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การช่ืนชมยินดี
ในการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแกไ้ขปัญหาเองก่อน 
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การแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาว่าทุกปัญหามีทางออก การให้ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบติังาน ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม สร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร 
  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
องค์กรภาครัฐพืน้ทีภ่าคตะวนัออกของประเทศไทย 
 
 พฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐพื้นท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 การพบปะช่วยเหลือประชาชนสมํ่าเสมอ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพฤติกรรมทาง
จริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง อนัประกอบดว้ย               
1) การกระตุน้ทางปัญญา 2) การสร้างบารมี 3) การสร้างแรงบนัดาลใจ และ 4) การคาํนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ตามทฤษฏีของ บาสส์ (Bass, 1999)การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์กบั การพบปะ
และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม และการ
วางตวัใหเ้หมาะสม ตามหลกัของสร้างบารมี หรือ บารมี 10 ทศั  
 การสร้างบารมี เกิดข้ึนไดจ้าก 1) การพบปะและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง                
2) การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม และ3) การวางตวัให้เหมาะสม การกระตุน้ทางปัญญา 
สัมพนัธ์กบัการมีหลกัธรรม และจิตสาํนึกท่ีดีงาม ตามหลกัธรรมของ โยนิโสมนสิการ นาํไปสู่การมี
จิตสํานึกท่ีดีงามในหลกัธรรมท่ีใช้ในการบริหารจดัการของผูน้าํการเปล่ียนแปลงการพบปะและ
ช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมทางจริยธรรม ถือเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีมีนํ้ าหนกัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบทั้ง 4 ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง คือ การ
กระตุน้ทางปัญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
แสดงให้เห็นว่า การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ เป็นการสร้างบารมีช่วยให้เกิดการ
กระตุน้ทางปัญญาเกิดการสร้างแรงบนัดาลใจเขา้ถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามทฤษฏี
ของ (Bass & Avolio, 1991) และ บาสส์ (Bass, 1999)  ผูน้าํหรือผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ชกันาํใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามไดด้ัง่ใจประสงคแ์ละเกิดความพึงพอใจ ตอ้งรู้จกันาํหลกัธรรมไปบูรณาการ
ใชอ้ยา่งเหมาะสม หลกัธมัมาธิปไตย 
 การวางตวัให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบั หลกัทิศ 6 การพบปะและช่วยเหลือประชาชน
อย่างสมํ่าเสมอ การวางตวัให้เหมาะสม การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม การสร้างบารมี และ
การกระตุน้ทางปัญญา สอดคลอ้งกบัหลกัอปริหานิยธรรม 7 รู้หลกับริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม การวางตวัให้เหมาะสม การไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่ใช้
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ตาํแหน่งหาผลประโยชน์ การสร้างบารมี และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสัมพนัธ์กบั การไม่ยึด
ตนในแบบ อตัตาธิปไตย การสร้างบารมี มีความสัมพนัธ์กับ การพบปะและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ การมีหลกัธรรมและจิตสํานึกท่ีดีงาม และการวางตวัให้เหมาะสม ตาม
หลกัของสร้างบารมี หรือ บารมี 10 ทศั การสร้างบารมี เกิดข้ึนไดจ้าก 1) การพบปะและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ตามหลกัทานบารมี คือการให้ทาน ให้ความช่วยเหลือต่อผูต้ก
ทุกขไ์ดย้าก หลกัเมตตาบารมี คือ ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนให้พน้ทุกขอ์ย่างทนัท่วงที 2) การมีหลกัธรรมและจิตสาํนึกท่ีดีงาม ตามหลกัสัจจบารมี             
3) การวางตวัให้เหมาะสม ตามหลกัอุเบกขาบารมี การกระตุน้ทางปัญญา สัมพนัธ์กับการมี 
หลกัธรรม และจิตสาํนึกท่ีดีงามตามหลกัธรรมของ โยนิโสมนสิการ การกระตุน้ทางปัญญา สอดคลอ้งกบั 
อิทธิบาท 4  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้คน้พบจากการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลงในองคก์ร
ภาครัฐ เขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผูว้ิจยัเสนอแนะไว ้ 2   ประเด็น ดงัน้ี   1)   ขอ้เสนอแนะ
ในการนาํองคป์ระกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการฝึกอบรม
จริยธรรม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และ 2) ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 
 1.ขอ้เสนอแนะในการนําองค์ประกอบของพฤติกรรมทางจริยธรรม ภาวะผูน้ําการ
เปล่ียนแปลง และการฝึกอบรมจริยธรรม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
  องค์กรควรให้ความสําคญักับ การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 
เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของพฤติกรรมทางจริยธรรมซ่ึง สัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบทั้ง  4  ของ
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง คือ การกระตุน้ทางปัญญา การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ และ
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
เป็นการสร้างบารมีใหเ้กิดข้ึนกบัผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐอยา่งชดัเจน อีกทั้ง ยงัช่วยใหเ้กิดการกระตุน้
ทางปัญญาให้กับผูบ้ริหารเองให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานเพ่ือประชาชน นอกจากน้ียงั
ก่อให้เกิดการสร้างแรงบนัดาลใจกบัตวัผูบ้ริหารเอง ทา้ยท่ีสุด การพบปะช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอนั้น ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ เขา้ถึงในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตามมาดว้ยเช่นกนัดงันั้น 
ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ควรใหค้วามสาํคญักบัการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อ
พฒันาตนเองให้มีคุณสมบติัของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นองค์กรควร
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สนบัสนุนใหผู้บ้ริหาร มีการพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบัตวัผูบ้ริหารเอง 
 การพบปะและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ทุกขสุ์ขและรับฟัง
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือก
ปฏิบติันั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างแทจ้ริง 
เน่ืองจาก ภายใตส้ถานการณ์แห่งการเปล่ียนแปลงนั้น นอกจากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภายใน
องคก์รแลว้ ยงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ซึงผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง ตอ้งบริหารจดัการใหไ้ด ้ดว้ยวิธีการพบปะและช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
จะทาํให้รับรู้กับปัญหาท่ีแท้จริง ได้รับข้อมูลจริง มาทาํการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง รับรู้ตน้เหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และหา
วิธีการแกไ้ขปัญหาจากตน้เหตุนั้นๆ การพบปะช่วยเหลือประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ ยงัไดส้ร้างใหเ้กิด
บารมีในการทาํงาน เน่ืองจากประชาชนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้การยอมรับเช่ือถือ ยกย่องในการ
ทาํงาน เกิดการกระตุน้ทางปัญญาแก่ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะมีการคิดวิเคราะห์หา
แนวทางแกปั้ญหาโดยใชปั้ญญา เกิดการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากได้การรู้เห็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และผลสําเร็จจากวิธีการแก้ไขนั้น ได้สร้างแรง
บนัดาลใจในการบริหารจดัการ เน่ืองจากเห็นผลงานเชิงประจกัษ ์และทา้ยท่ีสุด ยงัทาํให้ผูบ้ริหาร
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจถึงความแตกต่างในความสามารถของแต่ละบุคคล เน่ืองจากการทาํงาน
ร่วมกนั ใสสถานการณ์และบริบทภายในองคก์รเดียวกนั 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํการวิจยัคร้ังต่อไป 4ประเดน็ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาเพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผูบ้ริหารในองคก์รอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมทางจริยธรรมในขอบเขตอ่ืนๆ 
เช่น ดา้นประชากรในผูบ้ริหารทุกระดบัของแต่ละองคก์ร และดา้นวฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้ 
 3. ควรศึกษาต่อยอดงานวิจัยน้ี ในองค์กรภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
 4. ควรพฒันาแบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรมและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดว้ย
การทาํวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบต่อไปในอนาคต 
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คาํถามหลกั คาํถามรอง คาํถามเจาะลกึ 
-พฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผูบ้ริหาร ตามความเห็น
หรือการรับรู้ของท่านเป็น
อยา่งไร 
ท่านใหค้วามหมายเกี่ยวกบั
พฤติกรรมนี้อยา่งไร 
-ผูบ้ริหารองคก์รจะมีการ
แสดงออกทางจริยธรรมต่อ
ใคร หรือกลุ่มใดบา้ง 

- ความดีหมายความวา่อยา่งไร 
- ความถูกตอ้งหมายความวา่อยา่งไร  
- การไม่ทาํใหใ้ครเดือดร้อน 
หมายความวา่อยา่งไร  
- การแสดงออกต่อใคร ในเรื่องใดบา้ง 
และอยา่งไร ที่ท่านคิดวา่เกี่ยวขอ้งกบั
พฤติกรรมทางจริยธรรมที่ผูบ้ริหาร 
มีต่อใตบ้งัคบับญัชา และกลุ่มอื่นๆ  

มีพฤติกรรมใดบา้งที่เกี่ยวขอ้ง หรือทาํอยา่งไร ทาํไมถึงทาํ เพราะเหตุใด บ่งชี้วา่
ผูบ้ริหาร มีหรือไม่มีจริยธรรม 
1. การพิจารณาความดีความชอบ 
2. การสนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
3. การจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร 
4. การจาํกดัของทรัพยากร 
5. ความขดัแยง้ของนโยบาย / ระเบียบกบัการปฏิบตัิ 
6. ระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบตัิ 
7. การพิจารณาใหคุ้ณใหโ้ทษ 
ผู้รับบริการ 
1. ความเร่งด่วน/ กรณีฉุกเฉิน/ ถูกขอร้อง 
2. ทาํในเรืองผดิหลกัการ/ ผดิระเบียบ 
3. กรณีที่ไดร้ับค่าตอบแทน/ สินนํ้าใจจากการช่วยเหลือในการใหบ้ริการ ท่านทาํ
อยา่งไร ทาํไมถึงทาํเช่นนั้น 
กลุ่มของสังคมและครอบครัว 
1. ขอใหช้่วยเหลือในกิจการบางอยา่งที่นอกเหนือระเบียบหรือหลกัการ 
2. ขอร้องใหท้าํอะไรที่เรารู้สึกอึดอดั ลาํบากใจที่จะทาํ 135 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 

 เร่ือง  ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม กับภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารองค์กรภาครัฐ พืน้ทีภ่าคตะวนัออก ของประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค์ 
 
 แบบสอบถามชุดน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัการรับรู้ของท่าน เก่ียวกบัพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบติัทางจริยธรรมและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์ร และการศึกษาวิจยัน้ีจะหา
ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกของประเทศไทย ผลการวิจัยในคร้ังน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารองคก์รภาครัฐในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อนาํไปพฒันาต่อไป และขอ
ช้ีแจง ดงัน้ี 
 
คาํช้ีแจง 
 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐ ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าฝ่าย ระดับจังหวดั ในเขตพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก (จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง, จนัทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก และสระแกว้) 
 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร, 
ตลอดจนประสบการณ์การทาํงาน และการเขา้ศึกษาอบรมพิเศษ (ถา้มี) 
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 
 3. กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ และตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 
 4. การตอบแบบสอบถาม หรือไม่ตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลกบัการปฏิบติังานของท่าน 



138 

 5. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัจะนาํไปใชส้าํหรับการวิจยัเท่านั้นและ
ความคิดเห็นของท่านจะเก็บเป็นความลบัไม่เปิดเผยให้ผูอ่ื้น การวิจยัจะเสนอขอ้มูลในภาพรวมและ
ไม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลของท่านได ้
 
  ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
         นายวชัรพล  คงมนต ์
       นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
           สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
                                                                                                             มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลลกัษณะทางเศรษฐกจิ สังคม และประชากร, คุณสมบัติด้านการ
ทาํงาน และการเข้าศึกษาอบรมด้านจริยธรรม 
 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  X ในช่อง (    ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างท่ีเวน้ไวใ้หต้ามความเป็นจริง
ของท่าน 
 
1. อาย ุ(โปรดระบุอายจุริงในปีปัจจุบนั)..........................ปี 
2. เพศ 
 (    ) 1. ชาย  (    ) 2. หญิง 
3. จาํนวนบุตร (ระบุจาํนวน).....................คน 
4. สถานภาพสมรส 
 (    ) 1. โสด  (    ) 2. สมรส 
 (    ) 3. หยา่ร้าง (    ) 4. หมา้ย 
5. การศึกษา 
 (    ) 1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (    ) 2. ปริญญาตรี 
 (    ) 3. ปริญญาโท  (    ) 4. ปริญญาเอก 
6. เงินเดือนของท่าน (โดยประมาณ)...............................ต่อเดือน 
7. หน้ีสิน (ถา้มี)..........................บาท 



139 

8. ระยะเวลาท่ีทาํงาน (อายรุาชการตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงปัจจุบนั)....................................ปี 
9. การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (    ) 1. เคย  (    ) 2. ไม่เคย 
10. ตาํแหน่งในองคก์ร......................................................................(โปรดระบุตาํแหน่ง) 
11. การฝึกอบรมนอกเหนือจากการไดป้ริญญา (โปรดระบุ ถา้มี) 
..............................................................................................................................................................
.................................................................... (โปรดระบุหลกัสูตรท่ีเคยผา่นการอบรมภายใน 3 ปี) 
12. การเขา้อบรมดา้นจริยธรรม 
 (    ) 1. เคย  (    ) 2. ไม่เคย 
13. การศึกษาดูงานดา้นจริยธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (    ) 1. เคย  (    ) 2. ไม่เคย 
14. การศึกษาทางจริยธรรมเพ่ิมเติม 
 (    ) 1. เคย  (    ) 2. ไม่เคย 
15. การฝึกปฏิบติั ทางจริยธรรม 
 (    ) 1. เคย   (    ) 2. ไม่เคย 
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ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 
  คาํช้ีแจง   โปรดตอบแบบสอบถามดว้ยการทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องท่ีตรงกบั
การปฏิบติัของท่านมากท่ีสุด ตามท่ีระบุในช่อง (บ่อยมาก บ่อย บางคร้ัง นานๆ คร้ัง และไม่เคยเลือก
เพียงหน่ึง) 

ข้อ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 
1 

การสร้างบารมี 
ท่านปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเพ่ือน
ร่วมงานและคนรอบขา้ง 

     

2 ท่านเป็นผูมี้มาตรฐานในการปฏิบติังานสูง 
และติดตามผลการปฏิบติังานโดยเนน้ท่ี
คุณภาพ 

     

3 ท่านปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
องคก์รและสมาชิก 

     

4 ท่านมีความยติุธรรมในการพจิารณาความดี
ความชอบ 

     

5 ท่านทาํงานอยา่งทุ่มเทเพื่อใหไ้ดผ้ลงาน 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

     

6 ท่านติดตามสถานการณ์ภายนอกท่ีคาดวา่จะ
ส่งผลกระทบ และเตรียมการปรับเปล่ียน
วิธีการทาํงานไวล่้วงหนา้ 

     

7 ท่านมีความซ่ือตรง ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง
และ กฎ ระเบียบขององคก์ร 

     

8 ท่านเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่และรอบรู้ในงาน 
ท่ีปฏิบติั 

     

9 ท่านสนบัสนุนใหเ้กิดความรัก สามคัคี  
มีการทาํงานเป็นทีม 
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ข้อ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 
10 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
ท่านสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร่้วม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนสาํหรับ
งานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตน 

     

11 ท่านใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ
แกปั้ญหาของตน ก่อนใหค้วามช่วยเหลือ 

     

12 ท่านทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเช่ือมัน่วา่ปัญหา
ทุกอยา่งมีทางออกเสมอ 

     

13 ท่านกาํหนดแผนการปฏิบติังานไวสู้ง 
เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกทา้ทาย 

     

14 ท่านใหก้ารสนบัสนุนในดา้นขวญัและ
กาํลงัใจอยา่งต่อเน่ือง 

     

15 ท่านไม่ตาํหนิความผดิพลาดของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่เขา้ช่วยแกไ้ข 

     

16 ท่านเป็นคนมองอนาคตบนพื้นฐานของ
ขอ้มูลและสถานการณ์ 

     

17 ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน
อยูเ่สมอ 

     

18 ท่านสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ มัน่คงในงานใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

 
19 

การกระตุ้นทางปัญญา 
ท่านกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ชแ้นวทาง
ใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา 

     

20 ท่านแนะนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรู้้จกัใช้
ประโยชน์จากปัญหาอุปสรรค 

     

21 ท่านแนะนาํแนวทางใหม่ๆ ในการทาํงาน
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชานาํไปลองปฏิบติั 
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ข้อ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

22 ท่านแสดงความช่ืนชมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ท่ีกลา้แสดงความคิดเห็น 

     

23 ท่านยอมรับความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร
แมจ้ะไม่ตรงกบัความคิดเห็นของตน 

     

24 ท่านกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์โดย
การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการทาํงานอยา่ง
สร้างสรรคข์ององคก์ร 

     

25 ท่านไม่ตาํหนิผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีไม่ปฏิบติั
ตามแนวทางการทาํงานดั้งเดิมท่ีไดเ้คย
กาํหนดไว ้

     

26 ท่านกาํหนดวสิยัทศัน์ขององคก์รร่วมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

27 ท่านไม่ชอบวธีิการทาํงานแบบเดิมๆเพราะ
ทาํใหรู้้สึกปลอดภยั 

     

 
28 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ท่านยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

     

29 ท่านใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของ 
แต่ละบุคคล 

     

30 ท่านมอบหมายงานตามความถนดัของ 
แต่ละบุคคล 

     

31 ท่านสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาตาม
ความสามารถในการรับรู้ของแต่ละบุคคล 

     

32 ท่านใหค้วามสนใจกบัรายละเอียดเลก็ๆ 
นอ้ย ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ข้อ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

33 ท่านติดตามและแจง้ผลการปฏิบติังานให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันางานคร้ังต่อไป 

     

34 ท่านรับฟังและใหค้วามสาํคญักบัความ

คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

35 ท่านไม่ใชค้าํพดูดูถูกความสามารถของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

36 ท่านสัง่งานโดยมีการสนใจความรู้สึก 

ของผูป้ฏิบติั 

     

 

ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมทางจริยธรรม 
คําช้ีแจง   โปรดตอบแบบสอบถามดว้ยการทาํเคร่ืองหมาย   X   ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัของ
ท่านมากท่ีสุด ตามท่ีระบุในช่อง (บ่อยมาก บ่อย บางคร้ัง นานๆคร้ัง และไม่เคย เลือกเพียงหน่ึง) 
ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 
1 

การนําหลกัธรรมมาใช้ในการทาํงาน 
ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต  

     

2 ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยความอดทน      
3 ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเป็น

ธรรม  
     

4 ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ      
5 ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยความสุภาพ      
6 ท่านใหบ้ริการประชาชนดว้ยการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่หน่วยงาน 
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ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

7 การมีจิตสํานึกทีด่ีงาม 
ท่านอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

     

8 ท่านเคารพความคิดเห็นของประชาชน      

9 ท่านนาํความคิดเห็นประชาชนมาปรับปรุง
การใหบ้ริการ 

     

10 ท่านสาํรวจความพึงพอใจแก่ประชาชน เพือ่
พฒันาบริการ 

     

11 ท่านใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา 

     

 
12 

การวางตัวให้เหมาะสม 
ท่านใชจ่้ายแต่เพียงพอดี อยา่งสมฐานะ 

     

13 ท่านวางตวัเป็นกลางทางการเมืองในทุก
ระดบั 

     

14 ท่านวางตวัท่ีเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืน      

15 ท่านแบ่งเวลางานบริการกบัดูแลครอบครัว
ใหเ้หมาะสม 

     

 
 
16 

การไม่ ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ผลประโยชน์ 
ท่านไม่แทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ยา้ย โอน 
เล่ือนตาํแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ขา้ราชการ  

     

 
17 

ท่านไม่ใหคู้่สมรส ญาติสนิท หรือผูใ้กลชิ้ด
กา้วก่ายการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน 
หรือผูอ่ื้น 

     

18 ท่านไม่ยอมใหผู้อ่ื้น ใชต้าํแหน่ง หนา้ท่ีของ
ท่านไปใช ้ 
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ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

19 ท่านไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในทางมิชอบ      

20 ท่านไม่เรียกของขวญั ของกาํนลั จากบุคคล
อ่ืน เพื่อประโยชน์อนัอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

     

 
 

21 

การพบปะและช่วยเหลอืประชาชนอย่าง
สม่ําเสมอ 
ท่านออกเยีย่มเยยีนประชาชนสมํ่าเสมอ 

     

22 ท่านรับเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชน 
อยา่งเตม็ใจ 

     

23 ท่านช่วยเหลือประชาชนอยา่งเร่งด่วน       

24 ท่านช่วยเหลือประชาชนทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบติั 

     

25 ท่านมีช่องทางส่ือสารใหป้ระชาชนร้องทุกข์
โดยสะดวก 

     

 
 

26 

การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
ท่านใม่ใชข้่าวสารของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ  

     

27 ท่านไม่นาํขอ้มูลข่าวสารทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชนพ์วกพอ้งในทางมิชอบ 

     

28 ท่านไม่ยอมใหบุ้คคลอ่ืน นาํขอ้มูลข่าวสาร
ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ 

     

29 ท่านไม่บิดเบือนขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 
เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน ์

     

30 ท่านไม่ยอมใหบุ้คคลอ่ืน บิดเบือนขอ้มูล
ข่าวสารท่ีท่านรับผดิชอบไปใชป้ระโยชน ์
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ข้อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ระดับความถ่ีของการปฏิบตั ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 
 

31 

การแสดงความรับผดิชอบในการบริหารงาน
ผดิพลาด 
ท่านยอมรับผดิชอบ เม่ือทาํงานผดิพลาด 

     

32 ท่านพร้อมท่ีจะลาออกเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ี
บกพร่องร้ายแรง  
 

     

33 ท่านยอมรับผดิชอบ เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ทาํงานผดิพลาด 

     

34 ท่านพร้อม ลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชากรณี
ลงโทษตามวนิยัเม่ือส้ินสุดการสอบสวน
และ อุทธรณ์ 

     

35 ท่านพร้อมถูกลงโทษ กรณีผูบ้งัคบับญัชา
ลงโทษตามวนิยัเม่ือส้ินสุดการสอบสวน
และอุทธรณ์ 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ-สกลุ    นายวชัรพล  คงมนต ์
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2536  ประกาศนียบตัร สาธารณสุขศาสตร์  
    วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2543   สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (สบ.)     
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2549  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.BA.) มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประวตัิการทาํงาน 
 พ.ศ. 2536  เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 สถานีอนามยัตาํบลบ่อวิน  
    อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2547  เจา้หนา้ทีบริหารงานสาธารณสุข 6 (หวัหนา้สถานีอนามยั)  
    สถานีอนามยับา้นเขาชอางค ์ตาํบลพลวงทอง อาํเภอบ่อทอง  
    จงัหวดัชลบุรี  
 พ.ศ. 2550  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานสาธารณสุข 6 ปฏิบติังานผูช่้วยสาธารณสุข 
    อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ (หวัหนา้สถานีอนามยั) 
    ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  
    บา้นทบัเจริญ ตาํบลบ่อทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี  
 

 

 

 

 

 

 


