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Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of administrators’ ethical leadership of private  

vocational schools, Bangkok Area; 2) the efficiency level of personnel management of private vocational schools, 

Ban gkok Area; 3) the relationship between ethical leadership and the personnel management efficiency of private  

vocational schools, Bangkok Area and 4) the ethical leadership affecting personnel management efficiency of private 

vocational schools, Bangkok Area. The samples comprised of 357 administrators, teachers and educational personnel 

of private vocational schools, Bangkok Area. The instrument of this study was a five rating scale questionnaire. The 

statistics used for data analysis were mean, standard deviation (S.D.), Pearson product-moment correlation coefficient 

and stepwise multiple regression analysis. 

The research findings were as follows :

 1) the level of administrators’ ethical leadership of private vocational schools in Bangkok, as a whole and 

each aspect, was at a high level.

 2) the efficiency level of personnel management of private vocational schools in Bangkok, as a whole and 

each aspect was at a high level.

 3) the relationship between ethical leadership and the personnel management efficiency of private  

vocational schools in Bangkok was highly positive ( r
xy
 = .648 ) with the statistical significance of 0.01

 4) the administrators’ ethical leadership, an ethical decision making and a good example, affecting personnel 

management efficiency of private vocational schools in Bangkok could be used to predict the personnel management 

efficiency at 63.83 %

 The predicting equation of raw scores and standard scores could be written as follows : 

   y’ = .365 + 593X
3
 + 285X

1

   Z’y = 590X
3
 + 266X

1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรงุเทพมหานคร 2) ระดบัประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุลากรของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน เขตพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร 3) ความสัมพนัธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

4) ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 357 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ภาวะผูน้�าเชิงจรยิธรรมของผู้บรหิารโรงเรียนอาชวีศึกษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 

 3. ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (r
xy
 = .648) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 4. ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิาร ด้านการตดัสนิใจอย่างมจีรยิธรรม และด้านความเป็นแบบอย่างทีด่ ีส่งผลต่อประสทิธภิาพ

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากร ได้ร้อยละ 63.83

 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

   y’ = .365 + 593X
3
 + 285X

1

   Z’y = 590X
3
 + 266X

1

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม, ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครู

เป็นส�าคญัท�าให้สมรรถนะด้านการบรหิารงานบุคลากรของผู้บรหิาร

สถานศึกษามีความส�าคัญมากขึ้น สืบเน่ืองจากประสิทธิผลองค์กร

ทางการศกึษาขึน้อยูก่บัคณุภาพการท�างานของบคุลากรทีต้่องได้รบั

การเติมเต็ม และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมจากผู้บริหารสถาน

ศกึษาทีม่คีวามเป็นมอือาชพีในด้านนี ้โดยเชือ่ว่า สถานศกึษาจะดไีด้

ต้องมีผู้บริหารเก่ง เพื่อท�าหน้าท่ีพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดได้

อย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดคุณภาพการจัดการ

เรียนรู ้และคุณภาพการศึกษาจะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน 

สอดคล้องกับแนวคิดของมิเชล บาร์เบอร์ กูรูด้านการศึกษาของ

องักฤษ ทีก่ล่าวว่า “คณุภาพการศกึษาไม่มทีางแซงหน้าคณุภาพของ

ครูได้” (The Quality of Education System Cannot Exceed 

the Quality of Teachers) และภายใต้สภาวการณ์เกีย่วกบันโยบาย

ทางการศึกษาจากทั้งระดับกระทรวง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หรือสถานศึกษาเองได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการ

แข่งขันจากต่างชาติท่ีสามารถเข้ามาจัดการศึกษา ในประเทศไทย

โดยไม่มีการกีดกันภายใต้ข้อตกลงที่ไทยท�าไว้กับองค์กรการค้าโลก 

(WTO) ท�าให้ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องตื่นตัวเป็นอย่างมากท่ี 

จะต้องบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (สฎายุ  

ธีระวณิชตระกูล, 2556, หน้า 70, 112) 

 ดังนั้นหากองค์กรใดขาดแคลนบุคลากร หรือมีบุคลากรที่ 

ขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การด�าเนินงานขององค์กรนั้นไม่มี

ประสิทธิภาพและพบอุปสรรคนานัปการ ซ่ึงท�าให้การด�าเนินงาน

ขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ สถานศึกษาเป็น

องค์กรทางสังคมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด�าเนินการเพื่อพัฒนาความรู ้  

สติปัญญา ทักษะต่างๆ ความเป็นพลเมือง ตลอดจนคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีหน้า

ที่ติดตามพัฒนา และเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสังคมโดยกว้าง จึงเป็นองค์กรที่เป็น

รากฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมในการ

ด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 
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2556, หน้า 7) ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2552 

ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

และฝ่ายวิชาการ ซึ่งการบริหารงานบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย

บริหารทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญเน่ืองจากหัวใจส�าคัญของการ

บริหารงานทั้งหมดนั้นอยู่ที่คน หรือบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากร

ที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร การบริหารงานบุคลากรถือเป็นร้อยละ 

80 ของภาระงานท้ังหมดของผู้บริหารในบริบทของสถานศึกษา  

และ คน ในฐานะบุคลากรของสถานศกึษาจะเป็นผูใ้ช้ทรพัยากรต่างๆ 

ทัง้หมดในสถานศกึษาสถานศึกษาใดทีใ่ห้ความเอาใจใส่ต่อบคุลากร

ทั้งครู และบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว ยิ่งส่งผลให้การท�างานของ

บุคคลนั้น มีความพร้อมและเต็มใจที่จะท�างานอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อ

ผลผลิตโดยสะท้อนได้จากคุณภาพของผู้เรียนนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเพราะ

เมื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผู้เรียนในฐานะผู้รับบริการทางการศึกษายิ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่

อย่างเต็มที่ (Kermally, 2002; อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิตระกูล, 

2556, หน้า 5) ฉะนั้นการที่ผู้บริหาร มีความสามารถในการบริหาร

งานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลให้ครูในฐานะ

บคุลากรหลกัของสถานศกึษา มกี�าลงัใจ และมศีกัยภาพในการปฏิบตัิ

งานสถานศึกษาอย่างเต็มที่ 

 กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคุรุสภาในฐานะองค์กรที่ท�า

หน้าที่ ควบคุม ก�ากับ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความ

ปรารถนาอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะสร้างผู ้บริหารการศึกษาและ 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคลากร 

เนื่องจากเป็นงานหลักท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชามาก

ทีส่ดุ การบรหิารงานบคุลากรเป็นงานทีม่ส่ีวนในการพฒันาบคุคลให้

มคีณุภาพอย่างมาก เพราะในการสรรหาบคุคลมาท�างาน ถ้าสรรหา

บคุคลทีม่คีณุภาพมาเป็นคร ูจัดครเูข้าสอนตามความรู้ ความสามารถ

และความถนัด มีการพัฒนาครูให้เก่ง ให้เป็นคนดียิ่งขึ้นไป ย่อมจะ

สอนนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ถือว่ามีส่วนในการพัฒนาคนให้มี

คณุภาพนัน่เอง จะเหน็ได้ว่า “บุคลากร” มีบทบาทส�าคญัในทกุขัน้ตอน 

ของกระบวนการบริหารงานทุกด้าน โดยบุคลากรถือเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ตลอดไปจนถึงการพัฒนา

ประเทศ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงได้ครบถ้วนทกุมติขิอง

การพัฒนา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรแสวงหามาตรการใน

การน�าบคุลากรมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุโดยเฉพาะคร ูซึง่ถอืเป็น

หวัใจส�าคญัของการพฒันาคณุภาพการศกึษา เนือ่งจากครเูป็นผูใ้กล้

ชิดกับผู้เรียนและเป็นผู้ท�าหน้าท่ีด้านงานวิชาการซ่ึงถือเป็นงาน

ส�าคัญที่สุดของกระบวนการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนประสบกบัปัญหาด้านการแข่งขนัในขณะ

ทีส่ดัส่วนจ�านวนนักเรยีนมอีตัราทีล่ดลง อันเนือ่งมาจากภาพลกัษณ์

ของอาชีวะ การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา และค่า

นิยมการมีใบปริญญา ด้านมาตรฐานสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เน่ืองจากความขาดแคลนครูที่จบตรงสาขา การพัฒนาครู ความ

พร้อมของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 

ออนไลน์, 2558) กอรปกับการขาดส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การไม่มีความรู ้ ความสามารถในงานที่ท�า ไม่พยายามศึกษา  

ชอบรวมอ�านาจ ไม่มอบงานให้ใคร หรือการกลัวเสียผลประโยชน์

หรืออ�านาจถือเป็นความล้มเหลวของผู ้บริหารหรือจุดอันตราย 

ของผู้น�า (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2555, หน้า 150-151) ปัญหา

สถานการณ์องค์กรเอกชนทีเ่กีย่วข้องกับการเอือ้ต่อการจดัการศกึษา

ในสถานศึกษาเอกชน ที่มุ ่งผลประโยชน์ขององค์กรตนเองเป็น 

ส�าคญั อาท ิครูขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถงึขาดมาตรการ

ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล (ส�านักบริหารงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน, 2546, หน้า 16) นอกจากนี้ครูยังขาดการดูแล

เอาใจใส่อย่างจริงจัง ท�าให้ครูไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(สมัมา รธนธิย์, 2556, หน้า 110) ทัง้ยงัมปัีญหาทางด้านทจุรติฉ้อฉล

และขาดคุณธรรม จริยธรรม (ภารดี อนันต์นาวี, 2553, หน้า 322)  

ซ่ึงสาเหตุหลักที่แท้จริงเกิดจากความไม่มีจริยธรรมความเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตัว ไม่นึกถึงส่วนรวมของผู้บริหาร ซ่ึงปัญหานี้เป็น

ปัญหาเรือ้รงัทีจ่ะต้องแก้ไขจากจติส�านกึของผูบ้รหิารในทกุระดบัให้

มคีวามรูส้กึว่าจรยิธรรมเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัทกุคน เพือ่ประโยชน์

สุขของสังคมอย่างยั่งยืน 

 ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชนต้องมภีาวะ

ผูน้�าเชงิจรยิธรรม ได้แก่ ความรู ้คณุธรรม จรยิธรรม และการปฏิบตัิ

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประจักษ์แก่ ครู นักเรียน และบุคลากร 

ภายในสถานศึกษา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550, หน้า 57) กล่าวคือ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารคือปัจจัยส�าคัญเป็นกลไกหลักที่จะน�าพา

องค์กรไปสู่ความส�าเร็จ การเป็นผู้บริหารจึงจ�าเป็นจะต้องมีภาวะ

ผู้น�าที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็นผู้ที่ต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ 

มคีวามคดิสร้างสรรค์ และมจีรยิธรรม (สมัฤทธิ ์กางเพง็ และประยทุธ 

ซูสอน, 2557, หน้า 108) หากผู้บริหารใช้เครื่องมือในการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานไปในแง่ที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติ หรือสวนทาง

จิตวิทยาของลูกน้องที่ก�าลังมีทัศนคติที่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ 

ในกรณเีช่นนัน้ความขดัแย้งอย่างรุนแรงกจ็ะเกดิขึน้ภายในหน่วยงาน

ได้ง่ายมาก (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2556, หน้า 108) ด้วยเหตุนี้ 

ผู ้บริหารจึงมีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมจะ

ตัดสินใจและบริหารงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียน 
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ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นหลัก มีความคิดสร้างสรรค์และ

กล้าตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม จะเห็นได้ว่าจริยธรรม 

จะมีผลต่อการด�าเนินงานอย่างจริงจัง ก็ต่อเม่ือในการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารในโรงเรยีน ได้น�าเอาจรยิธรรมมาเป็นปัจจยัส�าคญั กล่าวอกี

นัยหนึ่งก็คือ ถ้าผู้บริหารได้ตัดสินใจโดยค�านึงถึงจริยธรรมหรือเอา

ประเดน็ทางจรยิธรรมเข้ามาพจิารณาด้วยแล้ว จรยิธรรมกจ็ะมผีลอ

ย่างแท้จริงต่อองค์กร ดังนั้นการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในหน่วยงาน

ต่างๆ จงึมคีวามส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูบ้รหิารซ่ึงเป็นผูน้�าได้หนัมาด�าเนนิ

กิจกรรมในทางที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

แท้จริง เพราะการมีจริยธรรมถือเป็นแก่นส�าคัญของภาวะผู้น�า การ

เป็นผูน้�าต้องยดึหลกัเกณฑ์ทางจรยิธรรมอยูเ่สมอเมือ่มกีารตดัสนิใจ 

เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง องค์การ ชุมชน และสังคม

ในภายหลัง (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557, หน้า 344)

 จากนโยบายการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาครัฐและภาคเอกชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, หน้า 3) เพื่อ

ให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวง

ศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวมการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี

คุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น แต่โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนยังคงมีอิสระในการบริหาร และมีบทบาทส�าคัญ

ในการผลิตหรือสร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ในยคุการเปลีย่นแปลง 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา 

อายุ ค่านิยม ความเชื่อ ถิ่นก�าเนิด และที่อยู่อาศัย ล้วนเป็นที่มาของ

การก�าหนดกรอบหรือข้อกฎหมายที่ช่วยป้องกันการเลือกปฏิบัติ 

หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค เลือกที่รักมักที่ชัง  

ซึ่งอาจน�าไปสู่การท�าให้บุคลากรรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น

ธรรม ท�าให้เสยีขวญัเสยีก�าลงัใจ หากบุคลากรรูถึ้งความไม่เท่าเทียม 

ไม่เสมอภาค จะน�ามาซึ่งความถดถอยของประสิทธิภาพในการ

ท�างานและประสิทธิผลขององค์การ ถ้าหากผู้บริหารไม่ให้ความ

ส�าคญัและไม่หาหนทางในการป้องกนัแก้ไข อาจจะลกุลามกลายเป็น

ปัญหาความขัดแย้ง น�าไปสู่การขาดความสามัคคีของหมู่เหล่า  

(ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557, หน้า 48-49) การที่ผู้บริหารวางเฉย

ปล่อยให้ครูหรือบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ “ท�าดีแล้วเด่นจึง

เป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นคนเด่นเกิน” ปรากฏการณ์ตาม

ส�านวนดังกล่าวต้องไม่ปล่อยให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นอันขาด 

เพราะสิ่งนั้นจะเป็นเครื่องกันความเจริญของบุคลากรและสถาน

ศึกษาเป็นอย่างยิ่งและเป็นตัวชี้วัดความไม่เป็นมืออาชีพส�าหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หากปล่อยให้เกิดขึ้นมาจะน�าไปสู่การเกิด

บรรยากาศการท�างานที่ไม่ดี แล้วส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมทางลบใน

การท�างานแก่สถานศึกษาได้ในที่สุด ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 

ต่อการพฒันาระบบการบรหิารงานบคุลากรของสถานศึกษา เพราะ

หากเกดิขึน้มาแล้วจะแก้ไขได้ยากมาก จะเห็นได้ว่าผู้บรหิารท่ีมีภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากร 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 

เชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าผล

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มาเป็นแนวทางและสร้างคุณประโยชน์ต่อ

การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัด

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม

กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 4. เพื่ อ ศึกษาภาวะ ผู ้ น� า เชิ งจริ ยธรรมที่ ส ่ งผลต ่ อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
 1. ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร

 2. ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมอย่างน้อย 1 ด้านที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตในการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  1) ภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมบูรณาการแนวคิดจาก 

นักวิชาการหลายท่านประกอบด้วยส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 6), นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ 

(2551, หน้า 62), กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 5), โจเซฟ สัน

(Josephson, 2009, Online), ประชุม โพธิกุล (2550, ออนไลน์), 

นอร์ทเฮาส์ (Northouse 2013; อ้างถงึใน ชยัเสฏฐ์ พรหมศร ี2557, 
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หน้า 345), ซิมอน (Simon 2007; อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 

2556, หน้า 30), มัวเฮาท์ (Moorhouse, 2002, pp. 56-58), 

แกรี่ ยูค (Gary Yulk, 2001; อ้างถึงใน สุเทพ ปาลสาร, 2556, 

ออนไลน์) โดยน�ามาสังเคราะห์เป็นภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 

ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นแบบ

อย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 

4) การให้บริการที่ดี 

 2) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2549, หน้า 298)  

เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู ้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู ้และ

ประสบการณ์วชิาชพี กล่าวถงึ ความรูแ้ละสมรรถนะการบรหิารงาน

บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ประการ ประกอบด้วย 1) สรรหา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให ้

เหมาะสมกบัหน้าท่ี ทีร่บัผดิชอบ 3) พฒันาครแูละบคุลากรในสถาน

ศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้าง

ขวัญและก�าลังใจส�าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ  

5) ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่ครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 4,867 คน

 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยการก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างตามตารางค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) และเทียบบัญญัติ

ไตรยางค์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 357 คน

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

 1) ตวัแปรต้น ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน 

คือ

  (1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 

  (2) ความน่าเชื่อถือ 

  (3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 

  (4) การให้บริการที่ดี 

 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธภิาพการบรหิารงานบคุลากร

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

  (1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

  (2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  (3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (4) เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจส�าหรับครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา 

  (5) ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่คร ู

และบุคลากรในสถานศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยว

กับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะค�าถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ ต�าแหน่งหน้าที่

ที่รับผิดชอบ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ผูว้จัิยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็น

แบบอย่างที่ดี 2) ความน่าเชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม 

และ 4) การให้บริการที่ดี 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การบริหาร

งานบุคลากรของโรง เรียนอา ชีว ศึกษาเอกชน เขตพื้ นที่

กรงุเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบ

ด้วย 5 ด้าน คือ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติ

งาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 3) พัฒนาครู

และบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 4) เสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจส�าหรบัครแูละบคุลากร

ในสถานศึกษา และ 5) ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้

แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เก่ียวกับ

ประชากรทีใ่ช้ส�าหรบัการวจิยัในครัง้นี ้เพือ่รวบรวมข้อมลูและด�าเนนิ

การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาวิจัย

 2. บันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยถึงผู้อ�านวยโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มตัวอย่าง) ด้วย
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ตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลผ่านช่องทาง

ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หลังจากน้ันผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืนด้วยตนเองและบางส่วนจัดส่งแบบสอบถามผ่าน

ช่องทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนกลับคืนผู้วิจัย รวมจ�านวน 357 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 3. น�าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ท�าการตรวจสอบความ 

ถูกต้องสมบูรณ์และน�าผลข้อมูลมาวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยตรวจสอบความถูกต ้องของแบบสอบถามและ 

ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการค�านวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 

ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความน่า

เชื่อถือ 3) การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และ 4) การให้บริการที่ดี 

โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินตามแนวคิด

ของเบสท์ และคาห์น (Best & Kahn, 1993, p. 246) 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

ของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ประกอบ

ด้วย 5 ประการ ได้แก่ 1) สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามา

ปฏิบัติงาน 2) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

3) พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจส�าหรับครูและ

บคุลากรในสถานศกึษา 5) ให้ค�าปรกึษาและแก้ไขปัญหาการท�างาน

ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้

ตามเกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของเบสท์ และคาห์น (Best & 

Kahn, 1993, p. 246) ดังนี้

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า เชิงจริยธรรม

กับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment  

Correlation coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 110)

 5. วิเคราะห์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ด้วยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีแบบ 

ขั้นตอน (stepwise) เพื่อดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรมีนัยส�าคัญ แล้วจึงน�าตัวแปร

ที่มีนัยส�าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ 

สรุปผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากทีส่ดุ คอื 

จ�านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 65.55 และเป็นเพศชาย จ�านวน 

123 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45 ต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญ่

เป็นครท่ีูปฏิบตักิารสอน จ�านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 77.31 รอง

ลงมา คือ ผู้บริหาร จ�านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89 และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ระดับ

การศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรี จ�านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.82 ปริญญาโท จ�านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05 ต�่ากว่า

ปริญญาตรี จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.44 และปริญญาเอก 

จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 มีประสบการณ์ในการท�างาน

มากที่สุด คือ 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.53 

ประสบการณ์ในการท�างาน ต�่ากว่า 6 ปี จ�านวน 85 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 23.81 ประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี จ�านวน 82 คน  

คิดเป็นร้อยละ 22.97 และประสบการณ์ในการท�างาน 11-15 ปี 

จ�านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.69

 2. ผลการศึกษาภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและราย

ด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

คือ การให้บริการที่ดี ความเป็นแบบอย่างที่ดี ความน่าเชื่อถือ และ 

การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

  1) ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ผู้บรหิารรักความ

สะอาด มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตาแก่ ผู ้พบเห็น  

รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และวิชาชีพ และ 

ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น รับผิดชอบในงานที่ท�าอย่าง

ต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารบริหารงานด้วย

ความสามัคคี รวมพลัง 

  2) ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารแต่งกายเหมาะสม

กับกาลเทศะ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีกิริยามารยาทดี เป็นบุคคลที่

สังคมโดยทั่วไปยอมรับ และผู้บริหารพูดคุย สนทนา สั่งการ หรือ

มอบหมายงานด้วยภาษาเข้าใจง่าย ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ คอื 

ผู้บริหารมีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่แสดงอารมณ์ โกรธ เกลียด 

เสยีใจ ผิดหวงัหรอืกดดนัผูใ้ต้บงัคบับญัชาโดยไม่มเีหตผุลทีเ่หมาะสม 
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  3) ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่

ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารน�า

ผลการตัดสินใจไปปฏิบัติโดยค�านึงถึงปัจจัยทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

และผู ้บริหารได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

ผู้บริหารตัดสินใจโดยยึดหลัก ความยุติธรรม โปร่งใส จริงใจ ตรงไป

ตรงมา ปราศจากอคติ

  4) ด้านการให้บรกิารทีด่ ีมค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมีอัธยาศัยดีต่อผู้มา

รับบริการ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีไหวพริบที่ดีในการแก้ไขปัญหา

ของผู้มารับบริการ และ ผู้บริหาร มีความกระตือรือร้นในการให้

บรกิาร ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ผูบ้รหิารสามารถสร้างความ

พึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

 3. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 

พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ รองลงมา คอื สรรหาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ

เข้ามาปฏิบตังิาน และจดับคุลากรให้เหมาะสมกบัหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ 

เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจส�าหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

และ ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่ครแูละบคุลากร

ในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

  1) ด ้านสรรหาบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพเข ้ามา 

ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการก�าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของต�าแหน่งงานท่ีจะรับสมัครไว้ชัดเจน รองลงมา 

คอื โรงเรยีนมกีารก�าหนดวธิกีารคดัเลอืกผูส้มคัรตามความเหมาะสม

กับต�าแหน่งงานที่รับสมัคร เช่น การทดสอบการสอน การสอบ

สัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน เป็นต้น และโรงเรียนมีการส�ารวจ 

ความต้องการบุคลากรของแต่ละฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ก่อนการรับสมัคร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ

ประกาศรับสมัครงานท้ังภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

หรืออย่างใดอย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  

สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

  2) ด้านจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย คือ โรงเรียนมีการบรรจุแต่งตั้งผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ โรงเรียนมีการคัดเลือก

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน เข้ามาท�าหน้าที่ และ 

โรงเรียนมีการติดตามประเมินความสนใจใฝ่รู้ของบุคลากรภายหลัง

การรับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใน 120 วันส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรได้ครบตามจ�านวน 

ที่ต้องการ 

  3) ด้านพฒันาครแูละบุคลากรในสถานศกึษาให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น จัดการฝึก

อบรม ประชุมทางวิชาการ สัมมนา เป็นต้น รองลงมา คือ โรงเรียน

มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองภายนอกองค์กร 

เช่น การส่งไปฝึกอบรม การศึกษาต่อ จัดให้ไปศึกษาดูงาน การส่ง

ไปประชุมทางวิชาการ และการสัมมนา เป็นต้น และโรงเรียนได้

ท�าการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผน และ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร 

  4) ด้านเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจส�าหรับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง

ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื โรงเรยีนมกีารกล่าวชมเชยให้ก�าลงั

ใจและยกย่องเชิดชูเกียรติทุกครั้งที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บรรลุผล

ส�าเร็จ รองลงมา คอื โรงเรยีนมกีารให้ก�าลงัใจกนัเม่ือบคุลากรประสบ

ปัญหาระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่และโรงเรยีนมีการสนบัสนนุบุคลากรให้

เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนด้านท่ีมีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดสรรรายได้และสวัสดิการอื่นๆ 

ตามความเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร 

  5) ด้านให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่

ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีระบบการให้ 

ค�าปรึกษาปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล 

เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด เป็นต้น รอง

ลงมา คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่

บุคลากร เช่น จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และโรงเรียนมีระบบจัดให้

มีผู้ที่คอยให้การชี้แนะข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้แก้ไข

ปัญหา เช่น หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงเรียน ส่วนด้าน

ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีระบบการให้ค�าปรึกษาปัญหา

เกี่ยวกับสวัสดิการที่สอดคล้องกับบุคลากร

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 

ผู ้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พบว่า มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกในระดับมาก (r
xy
 = .648 ) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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 5.  ผลการศกึษาภาวะผู้น�าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิารทีส่่งผล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม 

ด้านการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม และความเป็นแบบอย่างที่ดี  

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคลากรสามารถพยากรณ์

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.30 เขียนเป็น 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้คือ Z’y = 590X
3
 + 

266X
1
 ส่วนด้านความน่าเชื่อถือ และการให้บริการที่ดี ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจน�ามา

อภิปราย ดังนี้

 1. จากการศึกษาภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบว่า มค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั

งานวิจัยของเดชา สกลกิตติ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ภาวะผู้น�าการบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ ส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหม่ เขต 3 พบว่า ความคดิเหน็ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท�างานของผู้บริหารมีค่า

เฉลี่ยสูงสุดอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์  

สทุธปิระภา (2552, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความคาดหวังของประชาชน

ต่อจริยธรรมของผู้บริหารเทศบาลในเขตเทศบาลต�าบลหนองพอก 

อ�าเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่ศกึษาจรยิธรรมของผูบ้รหิาร

เทศบาลตามความเป็นจรงิ และจรยิธรรมของผู้บรหิารเทศบาล ตาม

ความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลหนองพอก อ�าเภอ

หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหารมีจริยธรรมต่อตนเอง  

ต่อวิชาชีพการบริหาร ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อสังคมและประเทศ

ชาติตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัฒน์ เพ็ชรตา (2553, 

หน้า 84) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีตามความ

คิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาอยู่ในระดับมากในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุทธาสินี แม้นญาติ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง โมเดล

ความสมัพนัธ์โครงสร้างปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า 

อยู ่ในระดับมากในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเศรษฐ์  

คุณทาบุตร (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า ในภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก 

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิงานให้ประสบ

ความส�าเร็จและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน และมั่นคงตาม 

เป้าหมายขององค์กรด้วยเหตุผล และหลักการซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 

โดยทั่วไป มีการน�าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการจนเกิด

ประสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัแก่สงัคม และสอดคล้องกบัเป้าหมายและ

นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จนเป็นที่ประจักษ์ 

สอดคล้องกับเบิร์ท นานูส (Bert Nanus, 1992, p. 21) ที่กล่าวว่า 

ภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมในปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่าเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็น

หน่วยงานที่ผลิตเยาวชนผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาออกสู่สังคมเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างมั่นคง ยั่งยืน และ

สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554,  

หน้า 28) ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก 

ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมการศึกษาใน

โรงเรยีน การบรหิารโรงเรยีนจะยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คง และยัง่ยนื

ได้นัน้ ผูบ้รหิารต้องแสดงออกให้เหน็ถงึการมภีาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม

จนเป็นท่ีประจักษ์ยอมรับ แก่บุคคลท่ัวไปในชุมชนและสังคม  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภาวะผู้น�าเชิง

จริยธรรม จึงส ่งผลให้มีค ่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู ่ใน 

ระดับมาก

 2. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านการให้

บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ในอันดับที่ 1 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาผู้บริหารมีความตระหนักในการให้บริการที่ดีท่ีจะ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการให้เกิดความพึง

พอใจ ประกอบกับลักษณะการบริหารงานของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ัน มีความอิสระในบริหารงาน

มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบการภาครัฐ จึงมีความคล่องตัวในการตอบ

สนองและให้บริการที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้ท่ี

เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาวะผู้น�า 

เชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ด้านการให้บริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากและอยู่ในอันดับที่ 1
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 3. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านการ

ตดัสินใจอย่างมีจรยิธรรม มคีา่เฉลี่ยโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก แตอ่ยู่

ในอันดับที่ 4 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ปาลสาร (2555,  

หน้า 220-223) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัดสินใจด้วยความ

ยุติธรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจน์ เรืองมนตรี (2549,  

หน้า 219) ได้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการบรหิารจัดการศกึษาสถานศกึษาขึน้พืน้ฐานตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  

พบว่า บุคลิกภาพส่วนตัวของผู ้บริหารด้านกล้าตัดสินใจและ 

มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ

งานวจัิยของพิทกัษ์ รนัรตัยิา (2548, หน้า 85) ได้ศกึษาความสัมพนัธ์

ระหว่างแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนกับการด�าเนินงาน 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล�าภู  

เขต 1 และ 2 พบว่า ผู้บริหารตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลด้านคุณธรรม

และจริยธรรมที่จะตามมา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมมีความส�าคัญ

ต่อผูบ้รหิาร กล่าวคอืกระบวนการบรหิารของผูบ้รหิารจ�าเป็นจะต้อง

มีการตัดสินใจและการตัดสินใจทุกครั้ง ควรยึดหลักความยุติธรรม 

โปร่งใส ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ และค�านึงถึงผลประโยชน์ 

ส่วนรวมเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับ เชพพาร์ด ลิวิกกี และมินตัน 

(Sheppard, Lewicki & Minton, 1992, pp. 10-11) กล่าวว่า  

หลักความถูกต้องในการตัดสินใจจะต้องประกอบด้วย ความคงที ่

ความแม่นย�า ความชัดเจน วิธีท่ีปฏิบัติท่ีโปร่งใส ส่วนด้านการเป็น

แบบอย่างที่ดีนั้น ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นแบบอย่างจนเป็นท่ีรับรู้และยอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับ 

โทมัส เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1992 ; อ้างถึงใน เศรษฐ์  

คุณทาบุตร, 2556, หน้า 31) กล่าวว่าเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน ต่อพันธะสัญญา

ดังกล่าวผู ้น�าต้องกล้าตัดสินใจใช้มาตรการเฉียบขาดต่อผู ้นั้น  

ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมต้องเริ่มจากตัวผู้น�าที่มีจริยธรรม ผู้น�าที่มี

ประสทิธผิลต้องไม่เพียงแค่มคีวามรอบรูด้้านจรยิธรรมท่านัน้ ไม่เพยีง

แต่สอนคนอื่นด้วยค�าพูดแต่ส�าคัญสุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติให้

เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไป จากเหตุผลดังกล่าว

จงึส่งผลให้ภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของผู้บรหิารโรงเรียนอาชวีศกึษา

เอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ด้านการตดัสนิใจอย่างมจีรยิธรรม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและอยู่ในอันดับสุดท้าย

 4. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชิต สุดโต (2555, หน้า 96)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 พบว่า สภาพการบรหิารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 

และครูผู ้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสายัณห์ 

เมยไธสง (2557, หน้า 102) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหาร

งานบคุคลในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 

ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีนและคร ูโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ เรืองมนตรี 

(2549, หน้า 219) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�าที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

พบว่า ผู ้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าประสิทธิผลการ

บรหิาร และการจดัการศกึษา สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวปฏริปู

การศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคล้องกบัณฐัฐา ตนัสงัวรณ์ (2554, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเรือ่ง การบรหิารงานบคุคลตามความคดิเหน็ของครใูนสถาน

ศกึษาสงักดัเทศเมอืงนครพนม พบว่า ระดบัการบรหิารงานบคุลากร

ตามความคดิเหน็ของครใูนสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงนครพนม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมีความส�าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

บุคลากรในโรงเรียนคือผู้ปฏิบัติที่มีความส�าคัญและมีหน้าที่ในการ

ขับเคล่ือนให้การด�าเนินกิจกรรมทุกอย่างบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว้สอดคล้องกับจอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 13) กล่าวว่า 

บคุลากร เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัทีสุ่ดขององค์กร เพราะเป็นผูด้�าเนนิ

งานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2545) กล่าวว่า หัวใจ

ส�าคญัของการบรหิารงานทัง้หมดนัน้อยูท่ีค่น หรอืบคุลากรในฐานะ

เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าสงูสดุ จากเหตผุลดงักล่าว ผูบ้รหิารโรงเรยีน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับ

ประสิทธภิาพการบรหิารงานบคุลากร จงึส่งผลให้ประสิทธภิาพการ

บริหาร งานบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 5. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านพัฒนาครูและ
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บุคลากรในสถานศึกษาให ้สามารถปฏิบัติหน ้าที่ ได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน 

ล�าดับที่ 1 ไม่สอดคล้องกับณัฐฐา ตันสังวรณ์ (2554, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของครูใน 

สถานศึกษาสังกัดเทศเมืองนครงพนม พบว่า ระดับการบริหารงาน

บคุลากรตามความคดิเหน็ของครใูนสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืง

นครพนม ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้อก�าหนดของส�านักมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาและวิชาชีพส�านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

ทีก่�าหนดให้สถานศกึษาด�าเนนิการให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ในสถานศึกษาได้รับการอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยา

บรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 ซ่ึงสอดคล้องกับเจอร์รี่ 

กรัฟฟ์ (Jerry Gruffo, 1975, p. 8 ; อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 

2556, หน้า 115) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมุ่งที่

การพัฒนาครู ซ่ึงเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของครูในด้าน 

ความรู ้ทกัษะ การรบัรูแ้ละเทคนคิต่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอน  

รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ท้ังน้ีเพื่อการเพิ่ม

สมรรถภาพในการท�างาน การถ่ายทอดความรู้เพื่อความสนใจและ

ความสามารถประจ�าตัวและเป็นการช่วยให้ครูได้มีโอกาสตื่นตัว 

ในวิชาชีพของตน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอน

 6. ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ด้านให้ค�าปรกึษาและ

แก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่ครู และบุคลากรในสถานศึกษา โดยมี

ค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นล�าดบัสดุท้าย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของณัฐฐา ตันสังวรณ์ (2554, หน้า 102) ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง การบริหาร งานบุคคลตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา

สงักดัเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า การช่วยเหลอืคณะครูในการแก้

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ทัศน์ละไม (2549, 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมู ิเขต 1-3 พบว่า ด้านความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแข่งขันด้านการศึกษาที่มุ ่งด้าน

ปรมิาณของผูเ้รยีนเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตลอดจนได้รบังบประมาณ

สนับสนุนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ซึง่มอียูจ่�านวนมากนัน้ ส่งผลให้การให้ค�า

ปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่ครูและบุคลากรในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร

ได้แก่ การให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพ สวัสดิการ ปัญหาเทคโนโลยี

สารสนเทศและหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล รับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบ

ต่อการท�างาน และจดัให้มผีูท้ีค่อยให้การชีแ้นะข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

ต่อการน�าไปใช้แก้ไขปัญหา มีความส�าคัญเนื่องจากกระบวน  

การท�างานทีมุ่ง่เพยีงบรรลเุป้าหมายขององค์กรเพยีงอย่างเดยีวโดย

ไม่ค�านงึถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏิบตัหิน้าทีอ่าจส่งผล

ให้การบริหารงานบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ไม่บรรลุผลตาม 

เป้าหมายของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

 7. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิง

จริยธรรมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคลากร 

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
 = .648) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ สมมุติฐานการวิจัยและสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอัจฉรา ถารบุตร (2551, หน้า 75) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหาร

งานโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาอดุรธาน ีพบว่า ความสัมพนัธ์ด้านการบริหารงาน

บุคคลกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนี้ อาจเนื่อง

มาจากภาวะผู ้น�าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหาร มีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร การท่ีผู้บริหารจะสามารถ

น�าพาองค์กรให้บรรลุผลส�าเร็จไปสู ่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนน้ัน 

ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม เพราะการเป็นผู้บริหารต้อง

เป็นผู้น�าคน หากผู้น�าเป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีการ

ตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและให้บริการที่ดี ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

ประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคลากร เช่นเดียวกับที่สฎายุ  

ธีระวณิชตระกูล (2556, หน้า 16) ได้กล่าวไว้ ว่าสถานศึกษาจะดีได้

ต้องมผู้ีบรหิารเก่ง เพือ่ท�าหน้าทีพ่ฒันาครแูละบคุลากรในสงักดัอย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

และคุณภาพการศึกษาดีตามไปด้วย สอดคล้องกับค�ากล่าวของกูรู

ด้านการศึกษาของอังกฤษที่ว่า คุณภาพการศึกษาไม่มีทางแซงหน้า

คณุภาพของครไูด้ ซ่ึงพอสรปุอปุมาอปุไมยได้ว่า หากต้องการผลลพัธ์

ที่ดี การกระท�าที่ดีของตัวบุคคลต้องดีก่อน ดังที่สฎายุ ธีระวณิช-

ตระกูล (2556, หน้า 9-10) ได้กล่าวว่า คนหรือบุคลากรเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร และบุคลากรเป็นทรัพยากร 

ทีส่�าคญัทีส่ดุ ความส�าเรจ็ หรอืความล้มเหลวขององค์กรล้วนเกดิจาก

การกระท�าของคนทั้งสิ้น ดังที่ จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556,  

หน้า 13) ได้กล่าวว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบุคลากรหลกัทีส่�าคัญ

ของสถานศึกษา ที่จะสร้างความส�าเร็จในการจัดการศึกษาสูงสุด  

จงึจ�าเป็น ต้องมภีาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรม เพือ่สนบัสนนุให้การบรหิาร

งานบุคลากรทั้ง 5 ด้านให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  
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ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 มาตรา 43 ก�าหนดไว้ว่า การบริหารและการจดัการศกึษา

ของเอกชนให้มคีวามเป็นอสิระ โดยมกีารก�ากบัตดิตาม การประเมนิ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ

สถานศึกษาของรัฐ อย่างไรก็ตามความส�าเร็จของการจัดการศึกษา

ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการบริหาร

งานบคุลากร ทกุงานล้วนต้องใช้คน เพราะคนหรอืบคุลากรเป็นกลไก

ส�าคัญในการด�าเนินงานทุกๆ กิจกรรม ให้บรรลุความส�าเร็จตาม 

เป้าหมายของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

อย่างมัน่คงและยัง่ยนื ซึง่ทกุกจิกรรม การบริหารล้วนขึน้อยูก่บัภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรทั้งสิ้น

 8. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ ด้านการตัดสินใจอย่างมี

จริยธรรม และความเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.30 สอดคล้องสมมุติฐาน

ของการวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจน์ เรืองมนตรี 

(2549, หน้า 228) ศกึษาเกีย่วกบัองค์ประกอบภาวะผูน้�าทีส่่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตาม 

แนวปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติ ปัจจัยสนับสนุน และ บุคลิกภาพส่วน

ตวัผูบ้รหิาร สามารถร่วมกนัท�านายประสทิธผิลการบรหิาร และการ

จัดการศึกษา ได้ร้อยละ 72.5 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งมีประเด็นอภิปรายแต่ละประเด็นดังนี้

  1) การตดัสนิใจอย่างมจีริยธรรมส่งผลต่อประสิทธภิาพ 

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิง

จรยิธรรมเป็นประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึกนัอย่างกว้างขวาง 

หากผูบ้ริหารมภีาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมและให้ความส�าคญักบัประเดน็

การตดัสนิใจอย่างมจีรยิธรรม ยดึหลกัความยตุธิรรม มคีวามโปร่งใส 

จริงใจ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติและน�ามาใช้ในการด�าเนิน

กจิกรรมทกุขัน้ตอน โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และ

ค�านึงถึงปัจจัย ทางทรัพยากรที่มีอยู่และน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานบุคลากร

  2) ความเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผู้น�าหรือผู้บริหารจะ

ช้ีแนะให้ผู้อื่นและผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยัน หม่ันเพียร มุ่งมั่น  

รบัผิดชอบในงานทีท่�าอย่างต่อเนือ่ง ประหยดั ซือ่สัตย์ต่อหน้าทีแ่ละ

วชิาชีพมวีนิยั ยดึมัน่ในแบบแผน ประพฤติปฏิบตัตินตามกฎระเบยีบ

โรงเรียนและสังคม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัว 

เหมาะสมกบักาลเทศะและวฒันธรรมไทย รกัความสะอาด มร่ีางกาย

ที่สดชื่นแจ่มใส เป็นที่สบายตาแก่ผู ้พบเห็น บริหารงานด้วย 

ความสามัคคี รวมพลัง มีน�้าใจยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือ 

ส่วนรวม มจีติอาสาช่วยเหลอืสงัคมจนเป็นทีย่อมรบัแก่บคุลากรและ

บุคคลโดยทั่วไปน้ัน การปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีตามข้อมูลข้างต้น

ย่อมมคีวามชดัเจนมากกว่าค�าพดู สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร 

(2550, หน้า 5) ทีก่�าหนดว่า ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างทีด่แีก่เยาวชน

 9. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม ด้านความน่า

เช่ือถอื และการให้บรกิารทีดี่ ไม่สามารถน�ามาพยากรณ์ประสทิธภิาพ

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นอภิปรายแต่ละประเด็น ดังนี้

  1) การให้บริการที่ดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร  

ของโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ให้ความ

ส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ มีไหวพริบที่ดีใน

การแก้ไขปัญหาของผู้มารับบริการ กระตือรือร้นในการให้บริการ 

ตรงต่อเวลา สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ดังนั้น 

การให้บรกิารทีด่ขีองภาวะผูน้�าเชงิจรยิธรรมของผูบ้รหิาร จงึอาจไม่

ส่งผลโดยตรงแต่ส่งผลโดยทางอ้อมต่อประสทิธภิาพการบริหารงาน

บุคลากร 

  2) ความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหาร 

แสดงออกถึง การพูดคุย การสนทนาส่ือสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

หรอืบคุคลทัว่ไปด้วยน�า้เสยีงทีน่่าฟัง พดูเข้าใจง่าย มคีวามมัน่คงทาง

อารมณ์ กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม การแต่งกาย 

เหมาะสมกับกาลเทศะ รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ และ

พูดถึงผู้อื่นในส่ิงที่ดี สอดคล้องกับยูล์ริค (Ulrich, 1996, p. 215)  

ได้กล่าวถึงความน่าเช่ือถือ ว่าเป็นการวัดคุณภาพของผู้น�าโดย 

ผู้ร่วมงานนั่นหมายถึง การให้ความเคารพ ชื่นชม และมีความสุขที่

ได้ท�างานร่วมกับผู้น�า และยังกล่าวอีกว่า ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ

ในอนาคตจะต้องมีความน่าเช่ือถือได้เป็นส่วนตัวแม้จะไม่ส่งผล

โดยตรงแต่อาจส่งผลในทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

บุคลากรเช่นเดียวกัน

 

ข้อเสนอแนะ
 1. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และผู้บริหารโรงเรียน ควรน�ามาเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับบริหาร

ในทกุครัง้ทีต้่องมกีารตดัสินใจ ควรเน้นการตดัสินใจอย่างมจีรยิธรรม
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ในทกุขัน้ตอน โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เช่น มกีาร

ด�าเนินการอย่างจริงจังเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจอย่าง 

มีจริยธรรมของผู้บริหาร ให้เกิดความความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 

ปราศจากอคติ และค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

โดยค�านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 2. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และผู้บริหารโรงเรียน ควรพิจารณาและให้ความส�าคัญด้านระบบ

การให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการท�างานให้แก่ครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา เช่น การให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพ สวัสดิการ 

ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหรือแหล่งสืบค้นข้อมูล รับฟัง

ปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อการท�างาน และจดัให้มผีูท้ีค่อยให้การชีแ้นะ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้แก้ไขปัญหา

 3. ผู ้บ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในเรื่อง

ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม โดยมุ่งเน้นท่ีผู้บริหารให้มีพฤติกรรมการ

แสดงออก ในด้านของการมีน�้าเสียงที่น่าฟัง พูดเข้าใจง่าย มีความ

มั่นคงทางอารมณ์ กิริยามารยาทเป็นท่ียอมรับทางสังคม การแต่ง

กายเหมาะสมกับกาลเทศะ รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเข้าใจ 

และพูดถึงผู้อื่นในสิ่งที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรและน�าพาให้

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บรรลุผล

ส�าเร็จในการบริหาร

 4. โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ควรให้ความส�าคัญโดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมเก่ียวกับภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียน คือแหล่งผลิตเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่

กบัคณุธรรมให้ผูเ้รยีนทีจ่ะจบการศกึษาออกไปด�าเนนิชวีติและปรบั

ตัวได้ในสังคมต่อไปในอนาคตน้ัน ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนควรประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างของการมีภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรม

 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของ 

ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมของภาวะ

ผู้น�าเชิงจริยธรรมแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดการตัดสินใจอย่างมี

จริยธรรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
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