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สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนัองคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี 
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ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติม
เตม็ใหส้ารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ี ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชา
พระคุณของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ขอจง
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สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  และเพื่อเปรียบเทียบ

ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตาม สถานภาพและวุฒิการศึกษา   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
จ านวน 312 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร และครูผูส้อน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม    
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้คือค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 

 
ผลการวจัิยพบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
จากการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน  พบวา่ สถานภาพต่างกนัมีระดบัภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มี
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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The objectives of this thematic paper were to study the level of ethical leadership of 
secondary school administrators under the Secondary Educational Service Area 20 and to 
compare the level of ethical leadership of secondary school administrators, classified by status 
and sizes of schools. The sample unit used in this research was altogether 312 personnel; 
administrators and teachers. The questionnaire was used to collect data and analyzed using 
computer packaged program. The statistics used in this study were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test (One-Way ANOVA). 

 
The results of the study were as follows: 
The level of ethical leadership of secondary school administrators under the Secondary 

Educational Service Area 20 was highest in overall and each aspect. For comparing opinion of 
administrators and teachers, it found that different status had significant different level of moral 
leadership figure at 0.01. Meanwhile, different education level had significant different level of 
moral leadership in aspects of self-morality and morality for colleagues figure at 0.01. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2558) ไดก้ าหนดนโยบาย

ท่ี 8 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเป้าประสงคเ์ชิงนโยบาย คือ ระบบการบริหารงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ไดรั้บความเช่ือมัน่ความเช่ือมัน่ศรัทธาจากประชาชน 
บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบติัราชการ  อีกทั้งยงัมีการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้าง
มาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ และ
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งจริงจงั เพื่อให้ขา้ราชการเป็นท่ี
เช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดีให้สถานศึกษา ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความดีงาม และเกิดปัญหาทางวิกฤตการณ์ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย แต่การท่ีจะ
อบรมสั่งสอนให้นกัเรียนเป็นคนท่ีมีคุณธรรมไดน้ั้น ตวัครู โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง
ปฏิบติัตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีเสียก่อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 2-7) 

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบทุนนิยมเป็นกระแสหลกัของโลก ท าให้เกิดการแข่งขนัในระดบั
นานาชาติ ดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ โดยเฉพาะ การบริหารจดัการ เทคโนโลยีการส่ือสารท าให้เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบแพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ ความเส่ือมโทรมดา้น
จริยธรรมของสังคมท่ีมาจากสาเหตุการยึดวตัถุมากกว่าความ การมองคนอ่ืนเป็นคู่แข่งมากกว่า
พนัธมิตร ประเทศไทย ระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน มีการประมูลซ้ือขายต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
มีการสมยอมคบคิดกนัในการประกวดราคาก่อสร้างและการจดัซ้ือพสัดุของหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
มีการวิ่งเตน้ท่ีจะไดม้าซ่ึงต าแหน่งท่ีท่ีสูงข้ึนกวา่ผูร่้วมงาน มีการยกัยอกเงินราชการลบั เร่ืองหน่ึงท่ี
น่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ก็คือ การจงใจฝ่าฝืนตวับทกฎหมายและความถูกตอ้งชอบธรรมในหมู่ขา้ราชการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีลุกแก่อ านาจ ไม่วา่จะเป็น การท าลายพยานหลกัฐานท่ีส าคญัในคดี การจงใจ
ฝ่าฝืนตวับทกฎหมายในหมู่ขา้ราชการและผูบ้ริหารระดบัสูงน้ีเป็นวิกฤตการณ์ท่ีร้ายแรงวิกฤตการ
เหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสังคมไทย ส่ิงดงักล่าวได้เกิดข้ึนก็เพราะว่าสังคมไทยใน
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ปัจจุบนัมีค่านิยมท่ีจะยอมรับทุกอยา่งไม่วา่ชัว่หรือดี เป็นสังคมท่ีตามใจทุกคน ใครอยากจะท าอะไร
ก็ตามใจวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ก่อความเดือดร้อนยุ่งยากไปทุกย่อมหญา้ในบ้านเมืองเราท าให้
สังคมไทยมีปัญหาเร้ือรังและไม่สามารถพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืนตามท่ีปรารถนาสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่
ทุกวนัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบติัตนขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่นอ้ย ดงั จะ
พบเห็นจากข่าวหนา้หนงัสือพิมพห์รือส่ือแขนงอ่ืนๆอยูบ่่อย (อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา, 2550, หนา้ 1)  

ผูน้ าสถานศึกษาควรจะเป็นความหวงัของการเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรมต่อครู 
นกัเรียน และบุคคลอ่ืนในสังคม อนัเน่ืองมาจากสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง มีความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดหน่ึงจุดใดจะส่งผลกระทบแพร่กระจาย
ไปยงัส่วนอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมดา้นจริยธรรมของสังคมท่ีมาจากสาเหตุ
ของการยึดวตัถุมากกว่าความดีกาแข่งขนัเพื่อเอาชนะแทนการร่วมมืออาจารยใ์หญ่ไม่อาจปฏิเสธ
ความรับผิดชอบต่อปัญหาดา้นคุณธรรมของสังคมของนกัเรียน และต่อวิชาชีพครู โดยปัญหาท่ี
เกิดข้ึนบางคร้ังแมย้ากท่ีจะช้ีชดัไดว้า่อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรและอะไรท่ีไม่ควรประพฤติปฏิบติั
ในแง่ของศีลธรรมก็ตามสังคมมีความคาดหวงัดา้นจริยธรรมจากผูน้ าสถานศึกษา เช่น 1) โรงเรียน
ตอ้งเป็นสถาบนัแห่งศีลธรรม (Moral institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของสังคม (Social norm) 2) 
ผูน้ าสถานศึกษาตอ้งเป็นตน้แบบ ดา้นศีลธรรม (Moral agent) การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ ของผูน้ า
สถานศึกษาตอ้งอยูบ่นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม (Moral value) เป็นหลกัมากกวา่หลกัการอ่ืนใด 3) 
การบริหารโรงเรียนจะตอ้งยึดหลกัการทุ่มเทเพื่อให้เกิดบรรยากาศให้นกัเรียนไดเ้จริญงอกงาม ได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขความประพฤติของผูน้ าสถานศึกษา จึงตอ้งแสดงออกถึงการ
เป็นผูน้ าศีลธรรม กรีนฟิลด ์(Greenfield, 1991, หนา้ 26) 

 “บณัฑิตตอ้งมีความรู้ดุจนกัปราชญ์ และตอ้งประพฤติตนดุจ ผูท้รงศีล” การแสดงออก
เชิงศีลธรรมของผูน้ านอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัปกติประจาวนัแลว้ ผูน้ า
สถานศึกษายงัตอ้งทาให้นโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรม
ทั้งส้ินสังคมปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นผูช้นะบนความพา่ยแพข้องคนอ่ืน จึงเกิดการเอารัดเอา
เปรียบและใชก้ลยทุธ์สกปรกไร้จริยธรรมเพียงเพื่อชยัชนะของตน ดงันั้นผูน้ าสถานศึกษาจึงตอ้งท า
ใหน้โยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของครูและนกัเรียนมุ่งเนน้คุณธรรม จริยธรรมเร่ืองความ
ยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เนน้ความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั ยึดความส าคญัของการ
ทางานแบบทีมมากกวา่ท ารายบุคคล รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น (สาโรช บวัศรี, 2542, หนา้ 13) 

หน่วยงาน องค์กรระดบัต่างๆจ าเป็นตอ้งมีผูน้ าท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรของตนผูน้ ามีอยู่ทุกระดบั ตั้งแต่สังคมหรือ
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หน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองคก์รขนาดใหญ่ภาวะผูน้ า (Leadership) ถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่ง
และมีส่วนต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลว หากองค์กรใดท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ฯลฯ องคก์รหรือหน่วยงานนั้น ก็จะสามารถ
แข่งขนักบัผูอ่ื้นและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้เป็นอย่างดีสถานการณ์ปัจจุบนั
ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายในการท่ีจะด ารงอยูใ่นโลก ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงยุค
โลกาภิวตัน์“ภาวะผูน้ า (Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม(Virtue and ethical)” มีความจ าเป็น
และมีความส าคญัมากเพียงใดต่อการบริหารและการพฒันาชาติบา้นเมือง “วิกฤติผูน้ า” และวิกฤติ
คุณธรรมจริยธรรม” ก่อให้เกิด “วิกฤติศรัทธา” ท่ีมีต่อผูน้ากลุ่มต่างๆ จึงเป็นเร่ืองจาเป็นท่ีตอ้ง
พิจารณาและศึกษาทาความเขา้ใจอยา่งจริงจงั เพื่อใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารควร
เป็นเช่นไร จึงจะน ามาซ่ึงความยอมรับนบัถือ เล่ือมใส ศรัทธาและให้ความร่วมมือของคนใน
หน่วยงาน องคก์รและประเทศชาติสืบไป (นภดล ละอองคา, 2553, หนา้ 67) 

จากท่ีกล่าวมาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จากรายงานผลการติดตาม
และการประเมินผลการบริหารและจดัการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรฐานตวับ่งช้ี ท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผลการ
บริหารและการจดัการการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 (กลุ่มโนบาย
และแผน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20, 2557, หนา้ 87, (อดัส าเนา)) ดั้งนั้น หาก
องคก์รใดท่ีมีผูบ้ริหารขาดคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ฯลฯ องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ก็จะไม่สามารถแข่งขนักับผูอ่ื้นและไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้

 จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
จากขา้งตน้  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามสถานภาพและวฒิุการศึกษา 
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1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
เศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพระดบัการศึกษาผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่าง
กนั กฤษณะ เหลืองทอง (2556) เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและระดบัวุฒิการศึกษามีความ
แตกต่างกนั ดงันั้นผูศึ้กษาวิจยัจึงตั้งสมมติฐานว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 อยู่ในระดับมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและวฒิุการศึกษามีความแตกต่างกนั 

 
1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
   ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
             (Independent Variable)                            (Dependent Variable) 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

1. สถานภาพ 
 -ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 -ครูผูส้อน 
2. วุฒิการศึกษา 
 - ต  ่ า ก ว่ า ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า
ปริญญาตรี 
 - ปริญญาโท 
 - ปริญญาเอก 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
4 ด้าน 

1. ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง  
2. ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน  
3. ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน 
4. ดา้นจริยธรรมต่อความรับผดิชอบงาน 
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1.6 ขอบเขตของการวจิัย 
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ านวนทั้งส้ิน 1,408 คน 
1.6.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพและวฒิุการศึกษา 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
1. ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง  
2. ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน  
3. ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน  
4. ดา้นจริยธรรมต่อความรับผดิชอบงาน 
1.6.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่    
พื้นท่ีท่ีศึกษาได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 20  
1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้จิยั ไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 

 

1.7 นิยามศัทพ์เฉพาะ 
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ

เพื่อพฒันาบุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม 
เพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆเพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรง
ตามเป้าหมายของสังคม 

ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การแสดงออก เชิงศีลธรรมของผูน้ า
นอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้  ผูน้ ายงัตอ้งท าให้นโยบาย
ต่างๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน และการแสดงพฤติกรรมของ
ผูน้ าในการด าเนินชีวติประจาวนัทั้งส่วนตวัและในหนา้ท่ีการบริหารงาน จะตอ้งท าให้ทุกคนเห็นวา่
อยูบ่นพื้นฐานของความมีเหตุผลของจริยธรรม ส่ิงท่ีผูน้  าคิด พูดและท า ตอ้งสอดคลอ้งกนั ทุกคนจึง
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จะเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตาม ดว้ยความชอบธรรม ดีงาม มุ่งประโยชน์และความสุขต่อส่วนรวม และเป็น
ท่ียอมรับของสังคม 

จริยธรรมต่อตนเอง หมายถึง ผูน้ าจะตอ้งมีร่างกาย มีความรู้ มีทกัษะความสมารถ มีทกัษะ
ชีวติ ความซ่ือสัตย ์ความมีสติสัมปชญัญะ ความรับผิดชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ความมีวินยั ความ
อดทน ความยุติธรรม ความประหยดั ความกลา้หาญ ความเสียสละ ความเป็นแบบอยา่งท่ีดี การมี
บุคลิกภาพท่ีดีและ ความพอเพียง  

จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน หมายถึง มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม การมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี การส่ือสารอยา่งชดัเจน การพฒันาทีมงานท่ีดี ยกยอ่งและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน การ
วางตน การควบคุมอารมณ์ ความจริงใจ ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เอาใจใส่ทุกขสุ์ข
ของเพื่อนร่วมงาน พูดจูงใจผูร่้วมงานท่ีดี ใชค้วามร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั การร่วมแกปั้ญหาและ
มีความเป็นกนัเองกบัเพื่อนร่วมงาน ก าหนดกรอบและแนวทางของการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
และตรงกบัความเป็นจริงของสังคมในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูน้ าแสดงออกในการปฏิบติังาน การพฒันา
วิสัยทศัน์ การสร้างความผูกพนัขององค์กร การปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์และระเบียบ 
แก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่บุคคลอ่ืน การตดัสินใจสั่งการท่ี
ถูกตอ้ง รับผิดชอบในผลงานและส่ิงท่ีตดัสินใจไปแลว้ มีระบบควบคุมและก ากบัติดตามงานอยา่ง
สม ่าเสมอ มีความคิดคิดริเร่ิมแสวงหาแนวทางใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน มีความโปร่งใสในการท างานสามารถตรวจสอบได ้ 

จริยธรรมต่อความรับผดิชอบงาน หมายถึง ภาระหรือพนัธะผกูพนัในการจะปฏิบติัหนา้ท่ี
การงานของผูร่้วมงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยูร่่วมกนัท างานใน
องคก์าร เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพสิทธิของ
ผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต คนท่ีมีความรับผิดชอบ  จะท า
ให้การปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ และช่วยให้การท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อยา่งดี 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษา
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้  านวยสถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูอ้  านวยการหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการในโรงเรียน
มธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จงัหวดัอุดรธานี 
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ครูผูส้อน หมายถึง ครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้านการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20  

วฒิุการศึกษา หมายถึง วฒิุการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 ระดบั 
คือ ต ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

โรงเรียนมธัยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 
 



 
 

 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
2.4 ทฤษฎีจริยธรรมส าหรับนกับริหารสถานศึกษา 
2.5 ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร 
2.6 แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร 
2.7 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
การบริหารศึกษาเกิดในสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติังานของส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดดงัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทัง่ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดารงชีวิตและอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในฐานะผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดในสถานศึกษา การท่ีจะตอ้งบริหารการศึกษาของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและจุดหมายของการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวน้ั้น หน้าท่ีและความ
รับผดิชอบจึงเป็นภารกิจอนัส าคญัยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอประเด็นส าคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. ความหมายของการบริหารการศึกษา 
อมัพร เลิศณรงค์ (2545, หน้า 13) ได้สรุป ความหมายการบริหารงานโรงเรียนว่า 

หมายถึง การด าเนินการจดัการบริหารเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ จากบุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือกนั 
เพื่อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ท่ีรัฐก าหนดไวโ้ดยจะต้องพฒันา
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นกัเรียนในทุกดา้นตั้งแต่ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้
นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

นิพนธ์ กินาวงศ์ (2533, หน้า 12) ไดส้รุป ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนว่า 
หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคลากรซ่ึงเรียกว่าผูบ้ริหารโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการบริหารการจดัการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 

โสรัจ พิศชวนชม (2550, หนา้ 311) ให้ความหมายวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่จดัการให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาแก่
นกัเรียนในโรงเรียนเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้  

หวน พินธุพนัธ์ (2551, หนา้ 3 ) ให้ความหมายวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินงานของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั
อธิบดีกรมต่างๆ ครูใหญ่ร่วมกบัครูนอ้ยในโรงเรียน อธิการร่วมกบัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัและครู
อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาต่างๆ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกนัพฒันาคนให้มีคุณภาพ
ทั้งส้ิน การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีการด าเนินการในการเรียนการสอนการจดั
กิจกรรม การวดัผลการจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมา
ทาการสอนในสถาบนัการศึกษา การปกครองนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีมีวนิยัและอ่ืนๆ  

นพพงษ ์ บุญจิตราดุล (2551, หนา้ 4) ให้ความหมายวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมทุกๆดา้นนบัตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของ
สังคม โดยกระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆเพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม  

วีระวฒัน์ หงอยผาลา (2553, หนา้ 16) ให้ความหมายวา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการท่ีใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีอยูใ่นสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  

ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542, หน้า 11) ได้สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการในการใชศ้าสตร์และศิลป์ ท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษา มาปฏิบติัประกอบกบั
กระบวนการบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ (2542, หนา้ 6) กล่าววา่การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล
หลายคนภายในองค์กรร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความ
ตอ้งการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั
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ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 12) ให้ความหมายวา่ การ
บริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมทั้งปวงท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงรักษาและด าเนินการภายใน
สถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องสถานศึกษา เป็นภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผน 8  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ี
บุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาบุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา ความรู้
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆเพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม 

2. ขอบข่ายการบริหารงานในสถานศึกษา  
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตามนโยบายและจุดมุ่งหมายของ

การจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวน้ั้น หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอบข่ายงานจึงถือวา่เป็นภารกิจท่ี
ส าคญัยิ่งของผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอบข่ายและภารกิจของการบริหารสถานศึกษา มีผู ้
กล่าวไวด้งัน้ี 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2549, หนา้ 82) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษายอ่มมี
หนา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบงานในสถานศึกษา ดงัน้ี 1) งานวิชาการ 2) งานบุคลากร 3) งานกิจการ
นกัเรียน 4) งานธุรการและการเงิน 5) งานอาคารสถานท่ี 6) งานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน 7) งานจดัองคก์ารหรือโครงสร้างของโรงเรียน  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า33) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1) การบริหารวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 2) การบริหารงบประมาณ ไดแ้ก่ การจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและ
ผล การด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย  ์ 3) การบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่ การด าเนินงานเลขานุการ งาน
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เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
การดูแลอาคารสถานท่ีและ สภาพแวดลอ้ม การจดัท าสามะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริม
และประสานงานการศึกษาให้นอกระบบและตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งาน
ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  งานส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคลกร ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนการจดัระบบควบคุมในหน่วยงาน งาน
บริการสาธารณะ และงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืนๆ 4) การบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ การวางแผน
อตัราก าลงั การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ วินยัและการรักษาวินยั การ
ลาออกจากราชการ  

ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา้ 60) กล่าววา่ โรงเรียนหรือสถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แบ่งโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศมี
ความส าคญัในการตดัสินใจในการด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาและ 
การก าหนดนโยบายซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัสมยัจึงจะช่วยให้การวาง
แผนการบริหารจดัการและการตดัสินใจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 12) กล่าววา่ การบริหารจดั
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดพลงัและมีประสิทธิภาพ จาเป็นตอ้งยึดเง่ือนไขและหลกัการ
ส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา คือ  

1. ยึดโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจ (School-Based Decision) เป็นแนวคิดท่ีมุ่ง
ใหโ้รงเรียนมีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั  

2. การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคลากรหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือร่วมก ากบัติดตาม ดูแล  

3. การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจในดา้น การบริหาร
จดัการดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป ให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบ  

4. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าท่ีบทบาทความ
รับผดิชอบและภารกิจของผูรั้บผดิชอบ เพื่อเป็นหลกัประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดข้ึน  
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5. ธรรมาภิบาล (Good Governace) เป็นหลกัคิดส าหรับการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อประกนั
วา่องคก์ารจะไม่มีการฉ้อราษฎ์บงัหลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ ทั้งน้ียึดหลกัเป้าหมายสอดคลอ้งต่อ
สังคม กระบวนการโปร่งใสและทุกขั้นตอนมีผูรั้บผดิชอบ  

6. ความเป็นนิติบุคคล (A juristic person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว้
เป็นของตนเอง ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั ซ่ึงไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของโรงเรียนไวโ้ดยเฉพาะ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การบริหารจดัการภายในสถานศึกษา โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนยก์ลาง การมีส่วนร่วม การกระจาย
อ านาจ ความรับผิดชอบและตรวจสอบได ้มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้กบับุคลากรในหน่วยงาน 
มีกระบวนการการปฏิบติังานท่ีโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อให้การบริหารภายในสานศึกษาบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
1. ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 
ความหมายของผู้น า 
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ (2544, หน้า 1) ไดใ้ห้ความหมายของ

ผูน้ า คือ ผูมี้อิทธิพล สามารถท าให้คนเดินตามหรือท าตามในส่ิงท่ีผูน้ าตอ้งการพยายามจะท าให้คน
เดินตาม และการเดินตามนั้นมิได้หมายความว่า ท ากันเฉพาะในขณะท่ีผูน้ านั้ นๆ มีอ านาจอยู่
สามารถท าให้เกรงกลวัจึงเดินตามในส่ิงท่ีผูน้ าสั่งให้ท า แมว้่าผูน้  านั้นๆ มีอ านาจอยู่สามารถท าให้
เกรงกลวัจึงเดินตามในส่ิงท่ีผูน้ าสั่งให้ท า แมว้า่ผูน้  านั้นๆ ๆม่ไดอ้ยูใ่นอ านาจแลว้ ผูค้นก็ยงัเดินตาม
ท าตามในส่ิงท่ีผูน้ าเหล่านั้นพูดไว ้หรือปฏิบติัไวเ้ป็นแบบอยา่งสอดคลอ้งกนั  

อานนัท ์ปันยารชุน (2544, หนา้ 26-27) ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ผูน้  าไม่ใช่ผูท่ี้จะน าคนอ่ืน แต่
ผูน้ าท่ีดีคือ ผูท่ี้ผูอ่ื้นอยากเดินตาม การท่ีจะเป็นผูน้ าได้ และเป็นผูน้ าท่ีย ัง่ยืน ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ 
ความรู้สึกผดิ ความรู้สึกชอบ รู้สึกควร รู้สึกไม่ควร โดยส่ิงซ่ึงควบคุมการกระท าของตนเองนั้นก็คือ
คุณธรรมและจริยธรรม  

ประเวศ วะสี (2544, หนา้ 70-71) ไดใ้ห้ความหมายผูน้ า หมายถึง สังคมระดบัใดระดบั
หน่ึงตั้งแต่ครอบครัวชุมชน หน่วยงาน ไปจนถึงสังคมประเทศและสังคมโลก หากมีจุดมุ่งหมาย
รวมกนัก็จะกระทบกระทัง่กนันอ้ย มีความร่วมมือกนัมาก มีความสุขและมีพลงัสร้างสรรคสู์ง ปกติ
สมาชิกของสังคมมีความหลากหลายแตกต่างกนั หรือแตกแยกเพราะเหตุผลประโยชน์ส่วนตวั 
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สถานการณ์บางอยา่ง เช่น สงคราม จะท าให้สังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัสูงในสถานการณ์ธรรมดา
จุดมุ่งหมายร่วมกนัมีมากบา้งน้อยบา้งสุดแต่เหตุปัจจยัหลายอย่าง เหตุปัจจยัหน่ึง คือ ภาวะผูน้ า 
(Leadership) ภาวะผูน้ า คือ ภาวะท่ีก่อให้เกิดศรัทธาเป็นท่ียอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกนัใน
สังคมนั้นๆ 

เสนาะ ติเยาว ์(2550, หนา้ 183) ไดใ้หค้วามหมายผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีสามารถใชอ้ านาจ
โดยไม่มีการบงัคบักระตุน้คนอ่ืนใหท้ างานอยา่งเตม็ท่ีจนประสบความส าเร็จตามท่ีตอ้งการ 

พรนพ พุกกะพนัธ์ (2550, หน้า 2) ได้ให้ความหมายผูน้ า หมายถึง คุณสมบัติ เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล ท่ีจะชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและ
พากนัไปสู่จุดหมายท่ีดีงามสอดคลอ้งกนั 

พะยอม วงศ์สารศรี (2549, หน้า 196) ได้ให้ความหมายผูน้ า หมายถึง ภาวะผูน้ าเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึงใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลอ่ืน มีความ
กระตือรือร้นเตม็ใจท าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการโดยมีจุดมุ่งหมาย 

รังสรรค ์ ประเสริฐ์ศรี (2544, หนา้ 31) กล่าววา่ ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีทาให้องคก์าร
ประสบความกา้วหนา้ และบรรลุผลส าเร็จโยเป็นผูท่ี้มีบทบาทแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ี
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูน้ าคือบุคคลท่ีก่อให้เกิดความมัน่คงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2549, หนา้ 296) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผูน้ า คือ ผูท่ี้มีความสามารถท่ี
จะมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม หรือผูท่ี้มีคุณลกัษณะของความเป็นผูน้ า คือมีลกัษณะเด่น มีวิสัยทศัน์ มี
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตลอดจนมีความสามารถในการตดัสินใจท่ีเป็นการ
ตดัสินใจท่ียากและซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ผูน้  า หมายถึง บุคคลท่ีสามารถใชอ้ านาจโดยมิได้
มีการบงัคบัหรือกระตุน้ให้คนอ่ืนท างาน ผูน้ าควรสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ
บุคคล ท่ีจะชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายท่ีดีงามสอดคลอ้งกนั 

ความหมายของภาวะผู้น า 
ประพนัธ์ สุริหาร (2551, หน้า 25) ได้ให้ความหมายของค าว่าภาวะผูน้ าว่า หมายถึง 

กระบวนการใชอิ้ทธิพลเหนือคนและน าคน โดยคนเหล่านั้นมีความเช่ือฟังอยา่งเต็มใจ มีความมัน่ใจ
ในผูน้ า ใหค้วามเคารพนบัถือและใหค้วามร่วมมือดว้ยความเตม็ใจเพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 

จุตรงค์ พรศรี (2551,  147 หน้า) ได้ให้ความหมายของค าว่าภาวะผู ้น า  หมายถึง 
กระบวนการใช้อิทธิพลต่อผูอ่ื้น เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มยอมปฏิบติัตามตอ้งการของตนเอง ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



14 

กว ีวงศพ์ุฒ (2542, หนา้ 18) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ความเป็นผูน้ าหรือภาวะผูน้ าเป็น
กระบวนการของการสร้างอิทธิพล โดยการกระท าของบุคคลท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นวา่อิทธิพลท่ีถูกตอ้ง และการเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายขององคก์าร 

ธงชัย สันติวงษ์ (2550, หน้า 120) ได้ให้ความหมายของค าว่าภาวะผูน้ า (Leadership) 
หมายถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืน เป็นผู ้ท  าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู ้น าเป็นผู ้มีหน้าท่ี
อ านวยการหรือสั่งการ บงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี (Authority) เพื่อให้กิจการ
งานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2549, หนา้ 80) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ภาวะผูน้ า หมายถึง การใช้
ศิลปะหรือความสามารถการเป็นผูน้ าท่ีไปมีอิทธิพลดลใจ จูงใจผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามหรือคลอ้ยตาม 

อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวลัย ์(2549, หน้า 56) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้ าว่า กระบวนการท่ี
บุคคลใชอ้ านาจหรืออิทธิพลต่อผูอ่ื้น เพื่อใหบุ้คคลหรือกลุ่มยอมปฏิบติัตามความตอ้งการของตนเอง 
ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลและจูงใจบุคคลอ่ืนให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารกระบวนการ 

เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2536, หนา้ 10) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นการใชอิ้ทธิพลของคนหรือ
ต าแหน่งให้ผูอ่ื้นยินยอมปฏิบติัตาม เพื่อท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มท่ีได้ก าหนดไว ้
หรือสรุปไดว้า่ภาวะผูน้ าคือรูปแบบของอิทธิพลระหวา่งบุคคล  

พระธรรมปิฏก (2542, หนา้ 3) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้า่ คือคุณสมบติั เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีชกัน าให้คนทั้งหลายมาประสานกนัและพา
กนัไปสู่จุดหมาย  

ธวชั บุญยมณี (2550, หนา้ 2) ให้ความหมายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง การกระท าระหวา่ง
บุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ให้บุคคลอ่ืนหรือ
กลุ่ม กระท าหรือไม่กระท าบางส่ิงบางอยา่งตามเป้าหมายท่ีผูน้ ากลุ่มหรือองคก์ารก าหนด  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใชอ้ านาจบุคคล
หรืออิทธิพลต่อผูอ่ื้น การกระท าระหว่างบุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดล
บนัดาลใจ ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่ม กระท าหรือไม่กระท าบางส่ิงบางอย่างตามเป้าหมายท่ีผูน้ ากลุ่ม
หรือองคก์ารก าหนด บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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วธีิการได้มาซ่ึงผู้น า  
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการไดม้าซ่ึงผูน้ านั้น มีนกัวิชาการหลายคนได้

เสนอแนวคิดดงัน้ี  
เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2522, หนา้ 55) ไดพ้ิจารณาแบบของผูน้ าจากวิธีการไดค้รอง

ต าแหน่ง ในส่วนผูน้ าตามสถานะ (Status Leader) วา่ผูน้ าชนิดน้ีไดค้รองต าแหน่งโดยวิธีการเลือก 
ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการ 3 ประการ คือ  

1. โดยชาติก าเนิด เช่น พ่อเป็นเจา้ของโรงเรียนแลว้ตั้งลูกให้เป็นเจา้ของโรงเรียนสืบต่อ
จากตน เป็นตน้  

2. โดยการแต่งตั้งจากบุคคลท่ีคดัเลือกมาแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยมีผูมี้อ านาจ
พิจารณาแต่งตั้ง  

3. โดยการเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเสียงเลือก วิธีน้ีมกัพบในทางการเมือง ผูน้ าท่ีมา
จากวิธีน้ีมกัมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพราะกลวัจะไม่ไดเ้ลือกอีก และมกักระจายอ านาจ
ใหแ้ก่พรรคพวกท่ีเลือกตนรวมทั้งการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน  

เกรียงศกัด์ิ เขียวยิ่ง (2529, หนา้ 53-70) เสนอความเห็นวา่ ผูน้ าเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีไดรั้บ
ความยนิยอมจากหลายทางดว้ยกนั คือ  

1. ผูน้ าโดยธรรมชาติ หรือลกัษณะอนัมาจากชาติก าเนิดของตนเอง เกิดมาเป็นผูน้ าโดย
แทจ้ริง เป็นอจัฉริยบุคคล  

2. ผูน้ าโดยความเห็นชอบของหมู่คณะ โดยไดรั้บความเช่ือถือ ศรัทธาจากหมู่คณะ  
3. ผูน้ าโดยไดรั้บการแต่งตั้งจากผูมี้อ านาจเหนือกวา่ ซ่ึงควรมีหลกัเกณฑ์ เหตุผลและ

ความชอบธรรม  
4. ผูน้ าโดยการนาตนเองข้ึนมาเป็นผูน้ า คลา้ยกบัแบบท่ี 1 แต่มีโอกาสท่ีจะเป็นผูน้ าโดย

การใชก้ าลงั ความจดัเจนของตนเอง หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาอยา่งดี  
จุมพล หนิมพานิช (2531, หนา้ 342-344) ไดศึ้กษาวิเคราะห์แบบของผูน้ าไดม้าซ่ึงอ านาจ

อยา่งไร ตามแนวคิดของ Max Weber ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. ผูน้ าท่ีไดอ้  านาจมาตามกฎหมาย (Legal Leadership) คือ ผูน้ าท่ีไดม้าซ่ึงอ านาจในการ

ปกครองบงัคบับญัชาจากตวับทกฎหมายนั้น หรือเรียกวา่ ผูน้ าแบบใชพ้ระเดชส าหรับในวงราชการ 
ไดแ้ก่ ผูด้ารงต าแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ถา้เป็นวงธุรกิจ ไดแ้ก่ ประธาน
กรรมการบริษทั หวัหนา้ส่วน หวัหนา้ฝ่าย เป็นตน้  
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2. ผูน้ าท่ีมีอ านาจบารมี (Charismatic Leadership) คือ ผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีดีเลิศ
อย่างหน่ึงนอกเหนือจากคนธรรมดาสามญั มีคุณสมบติัและบารมีท่ีดีไม่มีใครเสมอเหมือน หรือ
เรียกวา่เป็นผูน้ าแบบใชพ้ระคุณ  

3. ผูน้ าแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic Leadership) คือ ผูน้ าท่ีอยูใ่นต าแหน่งอนัเป็นท่ีเคารพ
ยกย่อง เป็นจุดศูนยร์วมของจิตใจท่ีคนทั้งหลายหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเช่ือถือปฏิบติัตามดว้ยความ
เคารพยกยอ่ง หรือเรียกวา่เป็น ผูน้ าแบบพอ่พระ ซ่ึงหาไดไ้ม่ง่ายนกั  

กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา้ 95-101) กล่าวถึงการไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีตอ้งการไว ้ สรุปได้
ดงัน้ี  

1. การสรรหาบุคคล ซ่ึงกระท าไดท้ั้งการสรรหาจากบุคลากรภายในและภายนอกองคก์าร 
โดยวิธีการสรรหาโดยตรง (Direct methods) วิธีการสรรหาโดยออ้ม (Indirect methods) และการ
สรรหาจากบุคคลภายนอก (Third-party methods)  

2. การเลือกสรร เป็นวิธีการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงการเลือกสรรมีหลายวธีิ เช่น การคดัเลือกและการสอบคดัเลือก  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ผูน้ าได้มาจาก การเลือกสรรและการสรรหา
บุคคล ซ่ึงกระท าไดท้ั้งการสรรหาจากบุคลากรภายในและภายนอกองคก์าร เป็นวิธีการด าเนินการ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีสุด เช่น การคดัเลือกและการสอบคดัเลือก 
ผูน้ าท่ีไดม้าจากการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นผูน้ าโดยความเห็นชอบของหมู่คณะ โดยไดรั้บความเช่ือถือ 
ศรัทธาจากหมู่คณะ เป็นตวัแทนของกลุ่ม หรือหมู่คณะ ตามระบอบประชาธิปไตย ผูน้ าท่ีพฒันา
ตนเองข้ึนมาเป็นผูน้ า โดยวธีิการพฒันา การฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บุคคลมีลกัษณะผูน้ า และผูน้ าท่ีมี
ความเช่ียวชาญ  

บทบาทภาวะผู้น า  
จากกการส ารวจแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทภาวะผูน้ านั้น มี

นกัวชิาการหลายคนไดเ้สนอแนวคิดไว ้ดงัน้ี  
สต๊อกกิล (Stogdill, 1974, p 12) ไดศึ้กษาวิจยัและสรุปบทบาทหน้าท่ีของผูน้ าจากนกั

ทฤษฎี 2 กลุ่ม ไวด้งัต่อไปน้ี  
1. กลุ่มนกัทฤษฎีเก่า (Classcial Theories of Management) ไดเ้สนอแนะไวว้า่หนา้ท่ีหลกั

ของผูบ้ริหารคือ  
1.1 วางแผน (Planning)  
1.2 การจดัองคก์ารและโครงสร้างงาน (Organization)  
1.3 การควบคุมบงัคบับญัชา (Controlling)  
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มีนกัทฤษฎีอีกหลายคนท่ีเพิ่มเร่ืองการประสานงาน (Co-ordinating) การนิเทศ การ
แนะน า การจูงใจเพื่อนร่วมงานและอ่ืนๆ แต่นกัทฤษฎีหวักา้วหนา้หลายคนแยง้วา่หนา้ท่ี 3 ประการ
ท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ี สามารถรวมเขา้ไวใ้นหนา้ท่ีควบคุมบงัคบับญัชาได ้

2. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) ไดจ้  าแนกหน้าท่ีผูน้ าไวเ้ป็น 6 
ประเภท คือ  

2.1 ศึกษาและท าความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายและพยายามรักษาทิศทางของจุดมุ่งหมาย  
2.2 จดัหาส่ือหรือเคร่ืองมือเร่ืองใชซ่ึ้งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะทาใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  
2.3 จดัสรรอตัราก าลงัและรักษาโครงสร้างของกลุ่มไว ้ 
2.4 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการท างานกลุ่มและความพึงพอใจของสมาชิก

ไว ้ 
2.5 รักษาความเป็นปึกแผน่ของกลุ่มและความพึงพอใจของสมาชิกไว ้ 
2.6 อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการของกลุ่ม  
ภาระหน้าท่ีของผูน้ าท่ีก าหนดโดยนักพฤติกรรมศาสตร์เหล่าน้ีเกิดข้ึนจากผล การ

ศึกษาวจิยัในเร่ือง กระบวนการกลุ่ม และการท่ีบทบาทผูน้ าเกิดข้ึน นกัวิจยักลุ่มน้ีมีจุดสนใจอยูท่ี่การ
ปฏิบติังาน ท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อกลุ่ม ส่วนหนา้ท่ี
ท่ีระบุไวโ้ดยนักทฤษฎีกลุ่มแรกจะเก่ียวกบัหน้าท่ีในองค์การรูปนัยท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบแผน
แน่นอน  

ฮิค (Hick, 1975, p 307) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูน้ าไว ้8 ประการ ดงัน้ี  
1. หนา้ท่ีในการช้ีขาด (Arbitrating) ในการท างานร่วมกนันั้น สมาชิกในกลุ่มมกัมีความ

ขดัแยง้กนัอยูเ่สมอในเร่ืองต่างๆ ผูน้ ามกัจะตอ้งมีส่วนเขา้ไปแกไ้ขความขดัแยง้นั้น เพื่อให้ปัญหานั้น
ยติุหรือไม่ลุกลามต่อไป  

2. หนา้ท่ีในการเสนอแนะ (Suggesting) การใหค้าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะเป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการท างานร่วมกนั ค าแนะน าของผูน้ าย่อมเป็นแนวทางท่ีสร้างความมัน่ใจในการ
ก่อให้เกิดความรู้สึกแห่งความมีศักด์ิศรีและความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกวา่การออกค าสั่ง การเสนอแนะถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงอ านาจของผูน้ าท่ี
จะตอ้งบริหารระยะยาว  

3. หน้าท่ีในการก าหนดวตัถุประสงค์ (Supplying Objectives) ผูน้ าจะตอ้งทาหน้าท่ี
ก าหนดวตัถุประสงค์ในหน่วยงาน แลว้ช้ีแจงวตัถุประสงค์เหล่านั้นให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ใจ
ร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละน ามาซ่ึงความส าเร็จ ผูน้ าจะตอ้ง
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ค านึงเสมอว่าวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนนั้นมีความเหมาะสมกบัหน่วยงานและเป็นวตัถุประสงค์ท่ี
สามารถด าเนินการได ้ 

4. หนา้ท่ีในการเร่งเร้า (Catalyzing) ในการท างานบางคร้ังตอ้งมีแรงบางชนิดท่ีจะช่วย
เสริมใหเ้กิดการปฏิบติัและมีการเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ โดยผูน้ าท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัสารเร่งเร้า  

5. หนา้ท่ีในการใหค้วามมัน่คง (Providing Security) ในหน่วยงานใดๆก็ตาม ความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงานของบุคลากรแต่ละคนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ ผูน้ าจะตอ้งมีความพยายามท่ีจะ
ทาให้หน่วยงานมีการพฒันาและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ การไม่ทอดทิ้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูร่้วมงานเม่ือเกิดปัญหา  

6. หนา้ท่ีในการเป็นตวัแทน (Representing) ปกติผูน้ าจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ
หน่วยงาน จะตอ้งทาหนา้ท่ีทั้งหลายไม่วา่การพูด การกระท า การแสดงออกในลกัษณะต่างๆ โดยยึด
เอาหน่วยงานเป็นหลกั  

7. หนา้ท่ีในการใหก้ าลงัใจ (Inspiring) ผูน้ าแสดงใหเ้ห็นถึงความมีคุณค่าและความส าคญั
ในผลงานของผูบ้งัคบับญัชา รู้จกัให้ก าลงัใจ จูงใจให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้กบัหน่วยงาน
ดว้ยความเตม็ใจ เสียสละ อุทิศตน โดยมุ่งหวงัความส าเร็จท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

8. หน้าท่ีในการยกย่องสรรเสริญ (Praising) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการให้ผูน้ าเห็น
ความส าคญัของตน ตอ้งการเห็นความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมาจากใจจริงของผูบ้งัคบับญัชาและ
ตอ้งการคาสรรเสริญเยินยอในผลงานนั้น ฉะนั้นผูน้ าจึงไม่ควรท่ีจะละเลยการแสดงออกหรือกล่าว
สรรเสริญอยา่งจริงใจในผลแห่งความส าเร็จของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

นานสั (Nanus.B, 1996, p 71-79) ไดก้ล่าววา่ ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบนัน้ีตอ้ง
สามารถนาผูต้ามและพาเข้าไปในทิศทางใหม่ท่ีสร้างสรรค์และพฒันาองค์การและสังคมได้ใน
อนาคต ซ่ึงผูน้ าเหล่าน้ีจะตอ้งถูกคาดหวงัใหมี้บทบาทใน 4 ดา้นคือ  

1. เป็นผูช้ี้ก าหนดทิศทางการปฏิบติังาน (Direction-setter) การก าหนดเป้าหมายของ
องคก์ารจะช่วยช้ีนาการท างานไดดี้ การปฏิบติังานมีทิศทาง ช่วยให้บรรลุเป้าหมายไดดี้ บุคลากร
เขา้ใจในการท างานผูน้ าจะตอ้งมอการณ์ไกล มีวิสัยทศัน์ เพื่อให้องค์การไดพ้ฒันาทั้งต่อ การ
เปล่ียนแปลงของโลกและส่ิงแวดลอ้ม เป้าหมายตอ้งไม่หยดุน่ิง มีการปรับเปล่ียนได ้ 

2. ผูน้ าในบทบาทตวัแทนขององคก์าร (Spoken Person) การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมจะ
ช่วยให้องคก์ารเป็นท่ีรู้จกัของสังคม ผูน้ าตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลนอกองศ์การ กลา้ท่ีจะตดัสินใจ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน นโยบายการปกครองต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อใหอ้งคก์ารเป็นท่ียอมรับของ
สังคม การมีเครือข่ายจะช่วยใหบุ้คคลต่างๆ เขา้มาสนบัสนุนการท างานของตนในองคก์าร ผูน้ าตอ้ง
เรียนรู้และปรับตนเองใหเ้หมาะสม จะตอ้งมีความสม ่าเสมอและเป็นมิตรกบับุคคลทัว่ไป  
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3. ผูน้ าในบทบาทท่ีเปล่ียนแปลง (Change agent) การเปล่ียนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของ
ความกา้วหนา้ ผูน้ าควรรู้ถึงวธีิการเปล่ียนแปลง แต่การเปล่ียนแปลงตอ้งประกอบดว้ยความมีเหตุผล
และวิธีการท่ีจะเปล่ียนแปลงโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีองค์การจะได้รับ รวมทั้งความถูกตอ้ง
เหมาะสมดว้ยและจะตอ้งค านึงถึงผูต้ามดว้ย  

4. ผูน้ าเป็นผูส้ั่งสอนหรือพี่เล้ียง (Coach) การใหค้  าแนะน า การสอนเป็นบทบาทหน่ึงของ
ผูน้ าท่ีจะตอ้งกระท า เพื่อให้ผูต้ามไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและให้เป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การท างาน การไดรั้บการบอกกล่าว การช้ีแนะจะช่วยผูป้ฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 3  

เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2536, หนา้ 34) ไดส้รุปบทบาทส าคญัของนกับริหารการศึกษาไว ้
3 ประการคือ  

1. บทบาทในฐานะผูบ้ริหาร  
2. บทบาทในฐานะผูน้ าทางวชิาการ  
3. บทบาทในฐานะหวัหนา้ของกลุ่ม  
กิตติมา ปรีดีดิลก (2545, หน้า 153) กล่าวว่าในวงการของผูบ้ริหารการศึกษาหรือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็ดีหากกล่าวถึงความเป็นครูแลว้ ผูบ้ริหารเป็นบุคคลหน่ึงท่ีจะตอ้งเก่ียวพนักบั
การเรียนการสอนในโรงเรียนดว้ย เป็นท่ีคาดหวงัของคนทัว่ไปวา่ผูบ้ริหารท่ีดีก็ยอ่มตอ้งเป็นครูท่ีดี
ไดด้ว้ย มิใช่เป็นผูน้ าท่ีทาหนา้ท่ีแค่เพียงการบริหารอยา่งเดียว แต่ควรจะเป็นผูน้ าทางการเป็นครูท่ีดี
หรือผูส้อนท่ีดีด้วย หน้าท่ีของผูบิ้หารไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา 
นอกจากจะทาหนา้ท่ีในการบริหารโดยตรงแลว้ หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสนใจ
มากคือ การบริหารการเรียนการสอนแต่บทบาทของผูบ้ริหารของการเป็นครูอาจแตกต่างกบัการ
เป็นครูท่ีดีนัน่ก็คือ จะตอ้งแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าทางการสอน (Instructional Leadership) อีก
ต่างหาก ซ่ึงมีผลการวจิยัพบวา่การเป็นผูน้ าทางการสอนมีความส าคญัมากท่ีสุด ปัญหาท่ีไดม้าคือ ท า
อยา่งไร จึงจะไดผู้น้  าทางการสอนท่ีเขม้แข็ง ผูบ้ริหารจะสามารถเป็นผูน้ าทางการสอนไดห้รือไม่ ผู ้
ท่ีจะเป็นผูน้ าทางการสอนจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 1. มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 2. มีความรู้เป็นฐาน 3. กลา้
ท่ีจะเส่ียง 4. พร้อมท่ีจะเส่ียงตลอดเวลา 5. พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ Mc 
Ewan ไดแ้นะน า 7 ขั้นตอนของการเป็นผูน้ าทางการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี (Mc Ewan,s 
Seven Steps)  

1. การจดัทาและการนาวตัถุประสงค์ของการสอนไปใช้ (Establish and Implement 
Instructional Goals)  

2. การอยูก่บัลูกนอ้ง (Be there for your staff)  
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3. การสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีนาไปสู่การเรียน (Create a School Culture and 
Climate Conducive to Learning)  

4. ประสานวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนให้ไปดว้ยกนัได ้ (Communicate the 
Vision and Mission of Your School)  

5. ตั้งความหวงัสูงใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Set High Expectations for Your Staff)  
6. พฒันาการเป็นผูน้ าครู (Develop Teacher Leaders)  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า บทบาทหน้าท่ีของผูน้ า ผูน้ าหรือผูบ้ริหารเป็น

บุคคลส าคญัท่ีมีส่วนในการก าหนดนโยบายวางแผนและสร้าง ความร่วมมือให้เกิดข้ึนระหวา่งหมู่
สมาชิก โดยใช้ภาวะผูน้ าท่ีถือว่าเป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงบุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อ ความเช่ือและ
พยายามโนม้นา้วใหส้มาชิกขององคก์ารประพฤติปฏิบติัไปในทางท่ีจะทาใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
การใชภ้าวะผูน้ าจะแสดงออกมาในลกัษณะของบทบาทและหนา้ท่ีตามต าแหน่ง และความคาดหวงั
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีผูน้ าบุคคลนั้นปฏิบติังานอยู่ ส าหรับผูน้ าทาง
การศึกษามีบทบาทท่ีส าคญัคือ บทบาทในฐานะผูบ้ริหาร บทบาทในฐานะผูน้ าทางวิชาการหรือผูน้ า
ทางการสอน บาทบาทในฐานะหวัหนา้ของกลุ่ม  

คุณลกัษณะภาวะผู้น า  
การศึกษาคุณลักษณะผูน้ า เป็นทฤษฎีดั้ งเดิมได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างมากมาย 

การศึกษาภาวะผูน้ าในระยะแรก ค.ศ. 1904-1940 การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบสถานภาพ
หรือประสิทธิผลของผูน้ ากบัผูต้าม โดยยึดทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีผูย้ิ่งใหญ่ (The Grest Man 
Theory) ในสมยักรีกและโรมนัโบราณ ซ่ึงถือวา่ผูน้ าเป็นมาแต่ก าเนิด สร้างกนัไม่ได ้ ผูน้ าตอ้งมี
ลกัษณะพิเศษกว่าคนอ่ืน ดงันั้นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถเหนือกว่าคน
ธรรมดาทัว่ไป (Extra-ordinary abilities) จากการศึกษางานวิจยัไดแ้สดงให้เห็นวา่มีลกัษณะเฉพาะ
และบุคลิกภาพส่วนตวับางประการของผูน้ า เช่น ลกัษณะทางกาย (Physical size) ทกัษะทางสังคม 
(Socail skill) และความสามารถดา้นสติปัญญา (Intellectual ability) เป็นคุณลกัษณะท่ีทาให้บุคคล
บรรลุถึงความเป็นผูน้ าและเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ในระยะต่อมางานวิจยัต่างๆไดมี้การออกแบบ
งานวิจยัท่ีดีข้ึนและมีการนาวิธีการใหม่ๆมาใชใ้นการวิจยั งานวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะ จึงเร่ิมมีการ
คน้พบลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูน้ า และประสิทธิผลภาวะผูน้ า และจากการ
ส ารวจเอกสารและงานวจิยั ไดมี้นกัวชิาการน าเสนอเก่ียวกบัคุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ าต่อไปน้ี  
สตอกดิลล์ (Stogdill, 1974, p 75) ไดร้วบรวมผลงานวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าโดยจ าแนก
เป็น 6 ดา้น คือ  
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1. ลกัษณะทางกาย (Physical characteristics) การเป็นผูมี้สุขภาพ ร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
แขง็แรง มีความสง่างาม  

2. ภูมิหลงัทางสังคม (Social background) มีการศึกษาดีและสถานภาพทางสังคมท่ีดี  
3. สติปัญญา (Intelligence) สติปัญญาดี การตดัสินใจท่ีดี มีความรู้และทกัษะในการส่ือ

ความหมายและค าพูด  
4. บุคลิกภาพ (Personality) มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์มีจริยธรรมและความเช่ือมัน่ในตนเอง  
5. ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Task-related characteristics) มีความปรารถนาท่ีจะท าให้ดี

ท่ีสุด มีความรับผดิชอบ มุ่งงานและไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค  
6. ลกัษณะทางสังคม (Social characteristics) ทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพและร่วมมือ

กบัผูอ่ื้น เขา้สังคมไดดี้ เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน การประสานงานท่ีดี  
ดูบริน (DuBrin, 1998, p 335) กล่าวถึงคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Leadership) เป็นเร่ืองของผูบ้ริหารระดบัสูง คลา้ยคลึงกบัภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้เป้าหมาย (Path-goal 
Leadership) หรือภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นผูน้ าเพื่อการ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ความคงท่ี มีองคป์ระกอบของคุณลกัษณะดงักล่าว คือ  

1. มีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง (High-level cognitive activity)  
2. สามารถนาปัจจยัต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ได ้ (Gathering multiple inputs to formulate 

strategy)  
3. มีความคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (Anticipating and creating a future)  
4. มีวธีิคิดเชิงปฏิวติั (เปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิง) (Revolutionary thinking)  
5. การก าหนดวสิัยทศัน์ (Creating a vision)  
ดราฟ์ (Daft, 1999, p 334) ไดเ้สนอคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ าท่ีดีท่ีสุด มี 9 ประการ 

คือ  
1. ความสามารถพิเศษ (Charisma) น่าศรัทธา น่านบัถือ และน่าไวใ้จ มีความสามารถใน

การท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น สามารถน าให้บุคคลอ่ืนส านึกในจุดมุ่งหมายและวิสัยทศัน์
ร่วมกนั  

2. ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในแต่ละบุคคล (Individual consideration) เป็นพี่เล้ียงคอย
ช้ีแนะ รับฟังเหตุผล สนบัสนุนและช่วยเหลือผูท่ี้มาปฏิบติังานใหม่  

3. กระตุน้อยา่งชาญฉลาด (Intellectual stimulation) ส่งเสริมให้ผูอ่ื้นคิดโดยใชเ้หตุผล
และใชข้อ้มูลประกอบ สามารถกระตุน้ใหผู้อ่ื้นคิดแกปั้ญหาโยใชแ้นวทางใหม่ๆ  
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4. มีความกลา้หาญ (Courage) ยืนยนัในความคิดและความเช่ือ ไม่กดดนัให้ผูอ่ื้นมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกบัตนเอง  

5. มีความเช่ือถือไวใ้จได ้(Dependability) รักษาไวซ่ึ้งขอ้ผูกพนั ยอมรับในความผิดพลาด 
สามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ  

6. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) สามารถปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติัตามสภาพแวดลอ้ม
และสถานการณ์  

7. มีความซ่ือสัตย ์(Integrity) ประพฤติเป็นแบบอยา่งในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  
8. มีความสามารถในการพิจารณาเหตุการณ์ (Judgment) ใชใ้นการประเมินวตัถุประสงค์

จากหลายทางเลือกประกอบการนาข้อเท็จจริงมาพิจารณาอย่างมีเหตุผลและอย่างเป็นจริง น า
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจในสภาพปัจจุบนั  

9. ยอมรับนบัถือผูอ่ื้น (Respect for others) ทั้งในความคิดเห็น แนวคิดและขอ้เสนอแนะ
ของบุคคลอ่ืนตามสถานภาพและต าแหน่ง  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าหมายถึง การมีคุณลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งจะช่วยใหผู้น้ ามีแนวโนม้ท่ีจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร แต่ไม่อาจ
รับประกนัไดแ้น่นอนวา่ตอ้งมีประสิทธิผลเพราะตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อท่ีจะน าพาผูต้าม
ในองคก์รท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหรือสถานศึกษา 
 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
ความหมายของจริยธรรม  
สาโรช บวัศรี (2542, หนา้ 26) กล่าววา่ จริยธรรม (Ethics) หรือ จรรยา หมายถึง ความดี 

ส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีและจะตอ้งปฏิบติั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความดีท่ีเป็นสภาพ (Condition) และ
ความดีท่ีเป็นการกระท า (Action) จริยธรรม ประกอบดว้ย ศีลธรรม (Moral value) คุณธรรม 
(Ethical value) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม และกฎหมาย (Legal value)  

พระธรรมญาณมุนี (2531, หนา้ 103) ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมไวว้า่ จริยธรรม 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นรูปแบบของการปฏิบติัตนการด าเนินตนท่ีมีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ
กาลเทศะและเหตุการณ์ปัจจุบนั  

ชยัพร วิชชาวุธ (2531, หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายวา่ จริยธรรม หมายถึง หลกัเกณฑ์ การ
ตดัสินใจ ความถูกผิดของพฤติกรรม หลกัเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียของพฤติกรรม และ
ปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ  
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พระธรรมปิฎก (2543, หนา้ 10-11) อธิบายวา่ จริยธรรม หมายถึง การด าเนินชีวิต ความ
เป็นอยู ่การยงัชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต การใชชี้วิต การเคล่ือนไหวของชีวิตทุกแง่ ทุกดา้น ทุก
ระดบัทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งดา้นส่วนตวั ดา้นสังคม ดา้นอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ทั้งระดบั
ศีลหรือเรียกกนัวา่ศีลธรรม ทั้งระดบัจิตใจหรือคุณธรรมภายใน สมรรถภาพทางจิต และสุขภาพจิตท่ี
มีสมาธิเป็นแกนกลาง และทั้งระดบัปัญญาหรือความคิดเหตุผล และความเท่าทนั  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นการประพฤติปฏิบติั
ของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข 
ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อการพฒันาประเทศชาติ  

หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัจริยธรรม  
หลกัการ และทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรมท่ีน าเสนอในท่ีน้ีมีรายละเอียด ดงัน้ี 
พฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต์ (Piaget, 1965, หนา้ 124) เนน้เก่ียวกบักระบวนการ 

ท างานภายในตวับุคคลมากกว่าการรับรู้ภายนอก โดยภาวะขาดความสมดุลในการปรับตวัจะท า
หนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจหรือตวักระตุน้ใหเ้ป็นคนเรียนรู้และคิดหาเหตุผล การพฒันาทางดา้น สติปัญญา
ของมนุษยจ์ะพฒันาควบคู่ไปกบัการเติบโตดา้นวฒิุภาวะหรือพฒันาตามล าดบัการแบ่งวยัของมนุษย ์
กล่าวคือ เด็กจะเร่ิมรับรู้หรือเรียนรู้กฎเกณฑ์และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรมก่อน จากนั้น
จึงพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่สามารถรับรู้และเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ เพียเจต์แบ่ง
พฒันาการของมนุษยเ์ป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปน้ี  

ระยะท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว อายุ 0-2 ปี เป็นช่วงท่ีเด็ก
รับรู้และเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่างๆโดยการสัมผสัทางตรง  

ระยะท่ี 2 การคิดก่อนปฏิบติัการ อายุ 2-7 ปี เป็นระยะท่ีเด็กสามารถใชภ้าษาไดม้ากข้ึน 
การรับรู้ และสามารถเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ยงัมีขอบเขตจ ากดั  

ระยะท่ี 3 การคิดแบบรูปธรรม อายุ 7-12 ปี เป็นระยะท่ีเด็กสามารถคิดและแกปั้ญหาท่ี
เป็นรูปธรรมง่ายๆ และไม่ซบัซอ้นได ้เช่น แยกประเภทของส่ิงต่างๆได ้บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมได้ ความคิดแบบรูปธรรมน้ีเป็นพื้นฐานของการคิดทางตรรกศาสตร์และการคิดเชิง
ระบบต่อไป  

ระยะท่ี 4 การปฏิบติัการเชิงระบบ อายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป เป็นระยะท่ีเด็กสามารถ
แกปั้ญหาท่ีเป็นนามธรรมได ้ หรือแกปั้ญหาตามหลกัตรรกศาสตร์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล และพฒันา
ความคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถก าหนดการใหเ้หตุผลได ้สามารถตั้งสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน 
และสรุปผลจากการทดสอบสมมุติฐานได ้ 
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พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget, 1965) แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี ขั้นก่อน
จริยธรรม เป็นระดบัจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี ซ่ึงยงัไม่สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดท า
ให้ความคิดในการตดัสินความถูกผิดของการกระท า หรือความคิดในเลือกกระท าหรือไม่กระท า
เป็นไปตามความตอ้งการทางร่างกายหรือความคิดเห็นของคนใกลชิ้ด  

ขั้นปฏิบติัตามค าสั่ง เป็นระดบัจริยธรรมของเด็ก อายุ 2-8 ปี ซ่ึงสามารถเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อมและบทบาทท่ีควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นได้ สามารถประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบได้ 
ตดัสินใจได้ว่าส่ิงใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท าไดด้้วยตนเอง เร่ิมรับรู้และกระท าตามความ
คิดเห็นและ ความรู้สึกของตนเองมากข้ึน หรือใกลเ้คียงกบัการกระท าตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
สังคม  

ขั้นเหตุผลของตนเองเป็นระดบัจริยธรรมของเด็ก อายุ 8 ปีข้ึนไป สามารถคิดและ
ตดัสินใจไดด้ว้ยเหตุผลของตนเอง เร่ิมปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกต
และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นไดถู้กตอ้งมากข้ึน ประพฤติปฏิบติัเพื่อตอบสนองพฒันาการ ดา้นจิตใจ
มากข้ึน 

พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976) ไดก้ าหนดเกณฑ์การประเมิน
จริยธรรมของบุคคลโดยการแบ่งขั้นพฒันาการทางสติปัญญาและจริยธรรมของ โคลเบอร์ก ดงัน้ี  

1. การลงโทษ และการเช่ือฟัง อาย ุ2-7 ปี  
2. การแสวงหารางวลั หรือการสนองความตอ้งการ อาย ุ7-10 ปี  
3. การทาตามส่ิงท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หรือการคาดหวงัทางสังคม อาย ุ10-13 ปี  
4. การทาหนา้ท่ีทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม อาย ุ13-16 ปี  
5. การทาตามคามัน่สัญญาหรือสัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคล อาย ุ16 ปีข้ึนไป  
6. การยดึถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล (วยัผูใ้หญ่)  
โคลเบอร์ก แบ่งคุณลกัษณะทางจริยธรรมของบุคคลออกเป็น 4 ล าดบัขั้นคือ  
1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้เก่ียวกบัสังคมและสามารถบอกได ้วา่การ

กระท าชนิดใดดีและควรกระท า การกระท าชนิดใดเลวและไม่ควรกระท าพฤติกรรมลกัษณะใด 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกบัค่านิยมทาง
สังคม จึงเปล่ียนแปลงไปตามระดบัอายุ ระดบัการศึกษา พฒันาการทางสติปัญญา และความรู้
เก่ียวกบักฎเกณฑท์างสังคมและศาสนา  

2. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่างๆ ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบมากนอ้ยเพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมกัจะสอดคลอ้งกบั
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ค่านิยมของสังคมและการทานายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น ควรทานายตามเจตคติเชิง
จริยธรรม ซ่ึงสามารถท านายไดเ้ท่ียงตรงมากกวา่การทานายตามความรู้เชิงจริยธรรม  

3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลท่ีบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือก
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเหตุจูงใจซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท า
ของบุคคล อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัท่ีแตกต่างกนั อาจมีการกระท าท่ี
คล้ายคลึงกนั หรือมีการกระท าท่ีแตกต่างกนัก็ได้ เหตุผลเชิงจริยธรรมยงัมีความสัมพนัธ์กับ
พฒันาการทางสติปัญญาและทางอารมณ์ดว้ย  

4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคมและ
ปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความส าคญัต่อ
ความสงบสุขและความมัน่คงของสังคมอย่างยิ่ง จึงเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกในสังคมท่ีจะตอ้งอบรม
และปลูกฝังเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยา่งมัน่คง  

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2539, หนา้ 39) อธิบายถึงทฤษฎีตน้ไม้
จริยธรรมวา่ พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั้นมีลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญั 5 ประการ โดยทฤษฎีน้ี
เปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆ ของคนดีและคนเก่งเหมือนผลไมบ้นตน้ เช่น ผลมะม่วงจะไดผ้ล
มะม่วงดกและผลใหญ่หวานอร่อยนั้น ล าตน้และรากตอ้งสมบูรณ์โดยเปรียบเทียบลกัษณะทางจิตใจ 
5 ประการวา่เปรียบเหมือนส่วนลาตน้ของจริยธรรมซ่ึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรม ดงัน้ี  

1. ทศันคติ คุณธรรม ค่านิยม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง คือ มีความพอใจ
และเห็นความส าคญัของความดีงาม เห็นโทษของความชัว่ร้ายต่างๆ พร้อมท่ีจะกระท าพฤติกรรมท่ี
ยดึคุณธรรมเป็นหลกั  

2. เหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแก่ผูอ่ื้น ส่วนรวม ประเทศชาติ และหลกัสากล
มากกวา่ตนเอง  

3. ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถคาดการณ์ไกล และสามารถควบคุมตนให้
อด ใหร้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ความเช่ืออ านาจในตน เช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนกบัตน เป็นเพราะการกระท าของตนเอง
มากกวา่การเกิดจากการบงัเอิญ โชคเคราะห์หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือเช่ือวา่ทาดีไดดี้ ทาชัว่จะตอ้งไดรั้บ
โทษ  

5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหรือความมุมานะบากบัน่ ฝ่าฝันอุปสรรค ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน  

ทฤษฎขีองแบนดูรา (Bandura, 1977) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบั การพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางการเรียนรู้ทางสังคมไวด้งัน้ี  
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1. ส่ิงท่ีเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ซ่ึง
กลายเป็นความเช่ือท่ีมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม และเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนบุคคลก็จะมี ความ
คาดหวงัล่วงหนา้เก่ียวกบัการเกิดของผลจากการกระท านั้นได ้ ทาให้ตดัสินใจไดว้า่ควรทาหรือไม่
ควรท า  

2. วิธีการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ซ่ึงมีทั้งประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้มโดยการสังเกต อ่าน ฟัง การบอกเล่าท่ีเกิดจากกบัผูอ่ื้น ทาให้บุคคลมีการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

3. ความเช่ือ ผลจากการเรียนรู้อยูใ่นรูปของความเช่ือวา่ส่ิงหน่ึงจะสัมพนัธ์กบัอีกส่ิงหน่ึง 
ทั้งน้ีเกิดจากการสังเกตและการคิดของบุคคล รวมทั้งการบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน ความเช่ือน้ีสามารถ
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลได ้ 

4. การควบคุมพฤติกรรมดว้ยความรู้และความเขา้ใจ บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจไดแ้ละ
สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีตนรู้ได ้รวมทั้งมองเห็นผลการกระท าท่ีจะเกิดตามมาซ่ึงอาจดีหรือเลว ท าให้
สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรท าหรือไม่ควรท า  

5. จริยธรรม เป็นหลกัเกณฑ์ กฎเกณฑ์ แนวทางของการประพฤติปฏิบติัโดยบุคคล
สามารถประเมินไดถึ้งความผดิถูกของการกระท า  

6. การบงัคบัตนเอง กล่าวคือ บุคคลสามารถบงัคบัตนเองท่ีจะประพฤติหรือละเวน้การ
ประพฤติไดต้ามมาตรฐานของตนเอง ตามการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและออ้มของตนโดย
ความสามารถในการบงัคบัตนเองน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางสังคม หากการเสริมแรงเป็นไปใน
ทางบวกก็มีแนวโนม้ท่ีจะละเวน้ไม่ปฏิบติัในส่ิงไม่ดีและประพฤติในส่ิงดีงาม  

ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทฤษฎีคุณลักษณะแฝง ตามทศันะของนกั
อาชญวิทยา ทฤษฎีพฒันาการถูกจดัว่าเป็นทฤษฎีท่ีเลือกอธิบายปรากฎการณ์ดว้ยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด
(Eclectic Theories) เน่ืองจากนกัวิชาการในกลุ่มน้ีเช่ือวา่คุณลกัษณะท่ีไม่ดีเป็นสาเหตุท่ีทาให้เกิด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคห์รืออาชญากรรม ตามแนวทฤษฎีคุณลกัษณะแฝงของนกัอาชญวิทยาช่ือ 
โคลวิน (Colvin, 2006) กล่าวว่าบุคคลจะมีคุณลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นตวัควบคุมแนวโน้มท่ีจะ
ประกอบอาชญากรรม แนวคิดน้ีเร่ิมพฒันาในช่วงทศวรรษ 1980 เร่ิมตั้งแต่ วิลสันและเฮอร์สเตล 
(Wilson and Herrstein, 1985) ไดพ้ยายามพฒันาทฤษฎีธรรมชาติของมนุษย์ วา่คุณลกัษณะแฝงของ
บุคคลเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความส าคญัมากกว่าตวัแปรทางสังคมใน การเป็นสาเหตุของการประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงคุณลกัษณะของการควบคุมตนเองต่าน้ีเป็นผลจากการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีไม่
ถูกตอ้ง ออสกูดและไนทแ์วนเดอร์ (Osgood and Nicewander, 1990) ไดท้าการวิจยั สรุปว่า
คุณลกัษณะแฝงท่ีเป็นสาเหตุของการกระท าความผิดหรืออาชญากรรม ไดแ้ก่ ความบกพร่องทาง
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สติปัญญา ความผิดปกติทางกรรมพนัธ์ุ ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง ซ่ึงโคลวิน ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีช่ือ Differential Coercion Theory อธิบายวา่การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีไม่คงท่ี
ในการอบรมสั่งสอนทาให้เด็กเกิดความสับสน และมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะกระท า
ความผดิหรือก่ออาชญากรรมท่ีร้ายแรงเม่ือเติบโตเขา้สู่วยัรุ่น  

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลง หมายถึง การเปล่ียนจากสภาพเดิม
เพื่อไปสู่สภาพท่ีตอ้งการและมีการเคล่ือนท่ีจากสภาพปัจจุบนั ความเช่ือหรือทศันคติ ในการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลง ทางสังคมมุ่งพิจารณาในระดบัพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นการประพฤติ
ปฏิบติัของบุคคลหรือ กลุ่มคนนัน่เอง พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ีจะมีลกัษณะบทบาท (Role) ท่ีถูก
ก าหนดโดยสถานภาพ ทางสังคม ฉะนั้นบทบาทท่ีแสดงออกจะสอดคลอ้งกบับทบาทท่ีกลายเป็น
บทบาทของสถาบนัแลว้ การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในระบบสังคมหน่ึง มาจากสาเหตุท่ีส าคญั 2 
ประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีสาเหตุมาจากภายในระบบของสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบของสังคม รายละเอียดมีดงัน้ี  

1. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุข้ึนมาจากภายในของระบบสังคม คือ การเปล่ียนแปลงใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของระบบเอง ไม่มีพลงัภายนอกเขา้มาบีบบงัคบั และตวัการส าคญัท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการดงัน้ี  

1.1 การประดิษฐ์คิดคน้ (Invention) ในสังคมการประดิษฐ์คิดคน้น้ีเป็นการน าเอา
เทคนิควิธีการหรือความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมมาผสมผสานกบัความรู้ใหม่ๆ เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม
แลว้สร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา การประดิษฐ์คิดคน้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มี
การผสมผสานอยา่งต่อเน่ืองกนั การประดิษฐ์คิดคน้น้ียงัจ าแนกออกไปไดอี้ก 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
การประดิษฐคิ์ดคน้ทางวตัถุ (Technological Invention) เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ในชีวิตประจา
วนั และ 2) การประดิษฐ์คิดคน้ทางสังคม (Social Invention) เช่น การมีกฎหมายใหม่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ ลทัธิศาสนาใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลทาให้การด าเนินชีวิตในสังคมนั้น
เปล่ียนแปลงไป  

2.2 การอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ของสังคมได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ (Imperfect 
Socialization) การอบรมสั่งสอนสมาชิกผูเ้ยาวข์องสังคมน้ี เป็นของสถาบนัครอบครัว และ
สถาบนัการศึกษาเป็นหลกั แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั พอ่แม่ท่ีเป็นผูใ้ห้การอบรมสั่งสอน
ผูเ้ยาวโ์ดยตรงออกไปท างานนอกบา้นและทิ้งให้บุตรหลานของตนตอ้งอยูก่บัคนแก่ท่ีเป็น ปู่ ยา่ ตา 
ยาย หรือคนใชจ้ะทาให้เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น และอาจเลียนแบบนิสัยของคนใกลชิ้ด ท าให้
เรียนรู้วฒันธรรมของสังคมไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสังคมในอนาคต
ได ้ 
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2. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบสังคม การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุจาก
ภายนอกระบบสังคมน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการรับวฒันธรรมของแต่ละสังคมท่ีเขา้มา
ติดต่อกนั การเปล่ียนแปลงจากสาเหตุน้ีปรากฏใหเ้ห็นหลายรูปแบบ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี  

2.1 การแพร่กระจาย (Diffusion) หมายถึงการท่ีวฒันธรรมจากสังคมหน่ึงกระจายไปสู่
สังคมอ่ืน การเปล่ียนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่จะมาจากการแพร่กระจาย ตวัอยา่งเช่น ในสังคมไทย
ไดรั้บเอาการแพร่กระจายของวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งกาย สวมเส้ือนอก ผูกเนค
ไท สวมกระโปรง สวมรองเทา้ส้นสูง หรือการท่ีคนไทยรับเอาการแพร่กระจายทางวฒันธรรม
อินเดียในดา้นพระพุทธศาสนา รับเอาค่านิยมในดา้นความขยนัอดทน การเอาประโยชน์จากคนอ่ืน
จากวฒันธรรมจีน เป็นตน้  

2.2 การขอยมืวฒันธรรม (Cultural Borrowing) ปัจจุบนัมีการขอยืมกนัทางวฒันธรรม
ในลกัษณะของการแลกเปล่ียน (Exchange) แลว้ก็นามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ
สังคมเช่น สังคมไทยปัจจุบนัไดมี้การยืมวฒันธรรมตะวนัตกมาปรับใช้ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย 
ทศันคติ ค่านิยม รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นตน้ เน่ืองจากความเจริญกา้วหน้าทาง
เทคโนโลย ี 

 

2.4 ทฤษฎจีริยธรรมส าหรับนักบริหารสถานศึกษา  
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1965) เนน้เก่ียวกบักระบวนการ ท างาน

ภายในตวับุคคลมากกวา่การรับรู้ภายนอก โดยภาวะขาดความสมดุลในการปรับตวัจะทาหนา้ท่ีเป็น
แรงจูงใจหรือตวักระตุน้ใหเ้ป็นคนเรียนรู้และคิดหาเหตุผล การพฒันาทางดา้น สติปัญญาของมนุษย์
จะพฒันาควบคู่ไปกบัการเติบโตดา้นวุฒิภาวะหรือพฒันาตามลาดบัการแบ่งวยัของมนุษย ์กล่าวคือ 
เด็กจะเร่ิมรับรู้หรือเรียนรู้กฎเกณฑ์และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรมก่อน จากนั้นจึงพฒันา
อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่สามารถรับรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้ เพียเจต์แบ่งพฒันาการของ
มนุษยเ์ป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปน้ี  

ระยะท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว อายุ 0-2 ปี เป็นช่วงท่ีเด็ก
รับรู้และเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่างๆโดยการสัมผสัทางตรง  

ระยะท่ี 2 การคิดก่อนปฏิบติัการ อายุ 2-7 ปี เป็นระยะท่ีเด็กสามารถใชภ้าษาไดม้ากข้ึน 
การรับรู้ และสามารถเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ยงัมีขอบเขตจากดั  

ระยะท่ี 3 การคิดแบบรูปธรรม อายุ 7-12 ปี เป็นระยะท่ีเด็กสามารถคิดและแกปั้ญหาท่ี
เป็นรูปธรรมง่ายๆ และไม่ซบัซอ้นได ้เช่น แยกประเภทของส่ิงต่างๆได ้บอกความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ี
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เป็นรูปธรรมได้ ความคิดแบบรูปธรรมน้ีเป็นพื้นฐานของการคิดทางตรรกศาสตร์และการคิดเชิง
ระบบต่อไป  

ระยะท่ี 4 การปฏิบติัการเชิงระบบ อายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป เป็นระยะท่ีเด็กสามารถ
แกปั้ญหาท่ีเป็นนามธรรมได ้ หรือแกปั้ญหาตามหลกัตรรกศาสตร์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล และพฒันา
ความคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถกาหนดการใหเ้หตุผลได ้สามารถตั้งสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน 
และสรุปผลจากการทดสอบสมมุติฐานได ้ 

พฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget, 1965) แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี ขั้นก่อน
จริยธรรม เป็นระดบัจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี ซ่ึงยงัไม่สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดทา
ให้ความคิดในการตดัสินความถูกผิดของการกระท า หรือความคิดในเลือกกระทาหรือไม่กระท า
เป็นไปตามความตอ้งการทางร่างกายหรือความคิดเห็นของคนใกลชิ้ด  

ขั้นปฏิบติัตามค าสั่ง เป็นระดบัจริยธรรมของเด็ก อายุ 2-8 ปี ซ่ึงสามารถเรียนรู้
ส่ิงแวดล้อมและบทบาทท่ีควรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นได้ สามารถประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบได้ 
ตดัสินใจได้ว่าส่ิงใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท าไดด้้วยตนเอง เร่ิมรับรู้และกระท าตามความ
คิดเห็นและ ความรู้สึกของตนเองมากข้ึน หรือใกลเ้คียงกบัการกระท าตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
สังคม  

ขั้นเหตุผลของตนเองเป็นระดบัจริยธรรมของเด็ก อายุ 8 ปีข้ึนไป สามารถคิดและ
ตดัสินใจไดด้ว้ยเหตุผลของตนเอง เร่ิมปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกต
และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นไดถู้กตอ้งมากข้ึน ประพฤติปฏิบติัเพื่อตอบสนองพฒันาการ ดา้นจิตใจ
มากข้ึน 

พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976) ไดก้าหนดเกณฑ์การประเมิน
จริยธรรมของบุคคลโดยการแบ่งขั้นพฒันาการทางสติปัญญาและจริยธรรมของ เพียเจต ์ดงัน้ี  

1. การลงโทษ และการเช่ือฟัง อาย ุ2-7 ปี  
2. การแสวงหารางวลั หรือการสนองความตอ้งการ อาย ุ7-10 ปี  
3. การท าตามส่ิงท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ หรือการคาดหวงัทางสังคม อาย ุ10-13 ปี  
4. การท าหนา้ท่ีทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม อาย ุ13-16 ปี  
5. การท าตามคามัน่สัญญาหรือสัญญาสังคมและสิทธิส่วนบุคคล อาย ุ16 ปีข้ึนไป  
6. การยดึถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล (วยัผูใ้หญ่)  
โคลเบอร์ก แบ่งคุณลกัษณะทางจริยธรรมของบุคคลออกเป็น 4 ลาดบัขั้นคือ  
1. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้เก่ียวกบัสังคมและสามารถบอกได ้วา่การ

กระท าชนิดใดดีและควรกระท า การกระท าชนิดใดเลวและไม่ควรกระท าพฤติกรรมลกัษณะใด 
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เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เก่ียวกบัค่านิยมทาง
สังคม จึงเปล่ียนแปลงไปตามระดบัอายุ ระดบัการศึกษา พฒันาการทางสติปัญญา และความรู้
เก่ียวกบักฎเกณฑท์างสังคมและศาสนา  

2. เจตคติเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่างๆ ในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบมากนอ้ยเพียงใด เจตคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมกัจะสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมของสังคมและการท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น ควรท านายตามเจตคติเชิง
จริยธรรม ซ่ึงสามารถท านายไดเ้ท่ียงตรงมากกวา่การท านายตามความรู้เชิงจริยธรรม  

3. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เหตุผลท่ีบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือก
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นเหตุจูงใจซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท า
ของบุคคล อยา่งไรก็ตาม บุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดบัท่ีแตกต่างกนั อาจมีการกระท าท่ี
คล้ายคลึงกนั หรือมีการกระท าท่ีแตกต่างกนัก็ได้ เหตุผลเชิงจริยธรรมยงัมีความสัมพนัธ์กับ
พฒันาการทางสติปัญญาและทางอารมณ์ดว้ย  

4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคมและ
ปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความสาคญัต่อ
ความสงบสุขและความมัน่คงของสังคมอย่างยิ่ง จึงเป็นหนา้ท่ีของสมาชิกในสังคมท่ีจะตอ้งอบรม
และปลูกฝังเยาวชนใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยา่งมัน่คง  

การสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรมของเอสเตบาน  (Esteban, 1990) มีความเช่ือว่า 
ความแตกต่างทางอายุจะมีผลท าให้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พฒันาการทางสมอง ประสบการณ์และความสามารถ ความสามารถในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั
จะส่งผลใหต้วัคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกนัไปดว้ย จึงไดเ้สนอคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะกบัเด็ก
แต่ละวยั พร้อมกบัแนวทางในการสร้างเสริมมโนธรรมและคุณธรรมเป็นองคป์ระกอบสาคญั 2 
ประการ ของการศึกษาเพื่อสร้างค่านิยม (Values Education) เน่ืองจาก มโนธรรมเป็นเร่ืองของ
ความสามารถในการตดัสินประเด็นทางจริยธรรม และการรู้จกัน าหลกัศีลธรรมมาใชอ้ยา่งมีเหตุผล
และถูกตอ้งในสถานการณ์ต่างๆ ในขณะท่ีคุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจ ซ่ึงจดัเป็นหลกัพื้นฐาน
ของ การเลือก การตดัสินใจ เอสเตบาน มีความเห็นวา่ คุณธรรมเป็นลกัษณะท่ีสามารถพฒันาไดต้าม
พฒันาการของแต่ละวยั เน่ืองจากเยาวชนในแต่ละวยัมีเง่ือนไข มีปัจจยัของชีวิตแตกต่างกนั จุดเนน้
เพือ่การพฒันาคุณธรรมแต่ละตวั จึงแตกต่างกนั  

ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ 2539) อธิบายถึงทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมวา่ 
พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั้นมีลกัษณะทางจิตใจท่ีส าคญั 5 ประการ โดยทฤษฎีน้ีเปรียบเทียบ
พฤติกรรมต่างๆ ของคนดีและคนเก่งเหมือนผลไมบ้นตน้ เช่น ผลมะม่วงจะไดผ้ลมะม่วงดกและผล
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ใหญ่หวานอร่อยนั้น ลาตน้และรากตอ้งสมบูรณ์โดยเปรียบเทียบลกัษณะทางจิตใจ  5 ประการว่า
เปรียบเหมือนส่วนลาตน้ของจริยธรรมซ่ึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรม ดงัน้ี  

1. ทศันคติ คุณธรรม ค่านิยม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมคนดีและคนเก่ง คือ มีความพอใจ
และเห็นความสาคญัของความดีงาม เห็นโทษของความชัว่ร้ายต่างๆ พร้อมท่ีจะกระทาพฤติกรรมท่ี
ยดึคุณธรรมเป็นหลกั  

2. เหตุผลเชิงจริยธรรม หรือการเห็นแก่ผูอ่ื้น ส่วนรวม ประเทศชาติ และหลกัสากล
มากกวา่ตนเอง  

3. ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน สามารถคาดการณ์ไกล และสามารถควบคุมตนให้
อด ใหร้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. ความเช่ืออ านาจในตน เช่ือว่าผลท่ีเกิดข้ึนกบัตน เป็นเพราะการกระทาของตนเอง
มากกวา่การเกิดจากการบงัเอิญ โชคเคราะห์หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือเช่ือวา่ท าดีไดดี้ ทาชัว่จะตอ้งไดรั้บ
โทษ  

5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหรือความมุมานะบากบัน่ ฝ่าฝันอุปสรรค ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน  

ทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura, 1977) ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบั การพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางการเรียนรู้ทางสังคมไวด้งัน้ี  

1. ส่ิงท่ีเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ซ่ึง
กลายเป็นความเช่ือท่ีมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรม และเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนบุคคลก็จะมี ความ
คาดหวงัล่วงหนา้เก่ียวกบัการเกิดของผลจากการกระท านั้นได ้ ทาให้ตดัสินใจไดว้า่ควรท าหรือไม่
ควรท า 

2. วิธีการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ซ่ึงมีทั้งประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้มโดยการสังเกต อ่าน ฟัง การบอกเล่าท่ีเกิดจากกบัผูอ่ื้น ทาให้บุคคลมีการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

3. ความเช่ือ ผลจากการเรียนรู้อยูใ่นรูปของความเช่ือวา่ส่ิงหน่ึงจะสัมพนัธ์กบัอีกส่ิงหน่ึง 
ทั้งน้ีเกิดจากการสังเกตและการคิดของบุคคล รวมทั้งการบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน ความเช่ือน้ีสามารถ
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลได ้ 

4. การควบคุมพฤติกรรมดว้ยความรู้และความเขา้ใจ บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจไดแ้ละ
สามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีตนรู้ได ้รวมทั้งมองเห็นผลการกระท าท่ีจะเกิดตามมาซ่ึงอาจดีหรือเลว ท าให้
สามารถตดัสินใจไดว้า่ควรท าหรือไม่ควรท า 
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5. จริยธรรม เป็นหลกัเกณฑ์ กฎเกณฑ์ แนวทางของการประพฤติปฏิบติัโดยบุคคล
สามารถประเมินไดถึ้งความผดิถูกของการกระทา  

6. การบงัคบัตนเอง กล่าวคือ บุคคลสามารถบงัคบัตนเองท่ีจะประพฤติหรือละเวน้การ
ประพฤติไดต้ามมาตรฐานของตนเอง ตามการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและออ้มของตนโดย
ความสามารถในการบงัคบัตนเองน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางสังคม หากการเสริมแรงเป็นไปใน
ทางบวกก็มีแนวโนม้ท่ีจะละเวน้ไม่ปฏิบติัในส่ิงไม่ดีและประพฤติในส่ิงดีงาม  

ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทฤษฎีคุณลักษณะแฝง ตามทศันะของนกั
อาชญวิทยา ทฤษฎีพฒันาการถูกจดัว่าเป็นทฤษฎีท่ีเลือกอธิบายปรากฎการณ์ดว้ยเหตุผลท่ีดีท่ีสุด
(Eclectic Theories) เน่ืองจากนกัวิชาการในกลุ่มน้ีเช่ือวา่คุณลกัษณะท่ีไม่ดีเป็นสาเหตุท่ีทาให้เกิด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคห์รืออาชญากรรม ตามแนวทฤษฎีคุณลกัษณะแฝงของนกัอาชญวิทยาช่ือ 
โคลวิน (Colvin, 2006) กล่าวว่าบุคคลจะมีคุณลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นตวัควบคุมแนวโน้มท่ีจะ
ประกอบอาชญากรรม แนวคิดน้ีเร่ิมพฒันาในช่วงทศวรรษ 1980 เร่ิมตั้งแต่ วิลสันและเฮอร์สเตล 
(Wilson and Herrstein, 1985) ไดพ้ยายามพฒันาทฤษฎีธรรมชาติของมนุษย์ วา่คุณลกัษณะแฝงของ
บุคคลเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความสาคญัมากกว่าตวัแปรทางสังคมใน การเป็นสาเหตุของการประกอบ
อาชญากรรม ซ่ึงคุณลกัษณะของการควบคุมตนเองต่าน้ีเป็นผลจากการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีไม่
ถูกตอ้ง ออสกูดและไนทแ์วนเดอร์ (Osgood and Nicewander, 1990) ไดท้  าการวิจยั สรุปว่า
คุณลกัษณะแฝงท่ีเป็นสาเหตุของการกระทาความผิดหรืออาชญากรรม  ไดแ้ก่ ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ความผิดปกติทางกรรมพนัธ์ุ ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง ซ่ึงโคลวิน ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีช่ือ Differential Coercion Theory อธิบายวา่การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีไม่คงท่ี
ในการอบรมสั่งสอนทาให้เด็กเกิดความสับสน และมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะกระท า
ความผดิหรือก่ออาชญากรรมท่ีร้ายแรงเม่ือเติบโตเขา้สู่วยัรุ่น  

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลง หมายถึง การเปล่ียนจากสภาพเดิม
เพื่อไปสู่สภาพท่ีตอ้งการและมีการเคล่ือนท่ีจากสภาพปัจจุบนั ความเช่ือหรือทศันคติ ในการ
พิจารณาการเปล่ียนแปลง ทางสังคมมุ่งพิจารณาในระดบัพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นการประพฤติ
ปฏิบติัของบุคคลหรือ กลุ่มคนนัน่เอง พฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ีจะมีลกัษณะบทบาท (Role) ท่ีถูกกา
หนดโดยสถานภาพ ทางสังคม ฉะนั้นบทบาทท่ีแสดงออกจะสอดคลอ้งกบับทบาทท่ีกลายเป็น
บทบาทของสถาบนัแลว้ การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในระบบสังคมหน่ึง มาจากสาเหตุท่ีส าคญั 2 
ประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีสาเหตุมาจากภายในระบบของสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบของสังคม รายละเอียดมีดงัน้ี  
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1. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุข้ึนมาจากภายในของระบบสังคม คือ การเปล่ียนแปลงใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทางานของระบบเอง ไม่มีพลงัภายนอกเขา้มาบีบบงัคบั และตวัการส าคญัท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการดงัน้ี  

1.1 การประดิษฐ์คิดคน้ (Invention) ในสังคมการประดิษฐ์คิดคน้น้ีเป็นการนาเอา
เทคนิควิธีการหรือความคิดท่ีมีอยูเ่ดิมมาผสมผสานกบัความรู้ใหม่ๆ เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่เดิม
แลว้สร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา การประดิษฐ์คิดคน้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มี
การผสมผสานอยา่งต่อเน่ืองกนั การประดิษฐ์คิดคน้น้ียงัจ  าแนกออกไปไดอี้ก 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
การประดิษฐ์คิดคน้ทางวตัถุ (Technological Invention) เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั และ  

2.2 การประดิษฐ์คิดคน้ทางสังคม (Social Invention) เช่น การมีกฎหมายใหม่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ ลทัธิศาสนาใหม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลทาให้การดาเนินชีวิตในสังคมนั้น
เปล่ียนแปลงไป  

2. การอบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ของสังคมได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ (Imperfect 
Socialization) การอบรมสั่งสอนสมาชิกผูเ้ยาวข์องสังคมน้ี เป็นของสถาบนัครอบครัว และ
สถาบนัการศึกษาเป็นหลกั แต่สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั พอ่แม่ท่ีเป็นผูใ้ห้การอบรมสั่งสอน
ผูเ้ยาวโ์ดยตรงออกไปทางานนอกบา้นและทิ้งให้บุตรหลานของตนตอ้งอยูก่บัคนแก่ท่ีเป็น ปู่ ยา่ ตา 
ยาย หรือคนใชจ้ะทาให้เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น และอาจเลียนแบบนิสัยของคนใกลชิ้ด ทาให้
เรียนรู้วฒันธรรมของสังคมไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสังคมในอนาคต
ได ้ 

3. การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบสังคม การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุจาก
ภายนอกระบบสังคมน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการรับวฒันธรรมของแต่ละสังคมท่ีเขา้มา
ติดต่อกนั การเปล่ียนแปลงจากสาเหตุน้ีปรากฏใหเ้ห็นหลายรูปแบบ ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี  

3.1 การแพร่กระจาย (Diffusion) หมายถึงการท่ีวฒันธรรมจากสังคมหน่ึงกระจายไปสู่
สังคมอ่ืน การเปล่ียนแปลงทางสังคมส่วนใหญ่จะมาจากการแพร่กระจาย ตวัอยา่งเช่น ในสังคมไทย
ไดรั้บเอาการแพร่กระจายของวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งกาย สวมเส้ือนอก ผูกเนค
ไท สวมกระโปรง สวมรองเทา้ส้นสูง หรือการท่ีคนไทยรับเอาการแพร่กระจายทางวฒันธรรม
อินเดียในดา้นพระพุทธศาสนา รับเอาค่านิยมในดา้นความขยนัอดทน การเอาประโยชน์จากคนอ่ืน
จากวฒันธรรมจีน เป็นตน้  

3.2 การขอยืมวฒันธรรม (Cultural Borrowing) ปัจจุบนัมีการขอยืมกนัทางวฒันธรรมใน
ลกัษณะของการแลกเปล่ียน (Exchange) แลว้ก็นามาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของ
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สังคมเช่น สังคมไทยปัจจุบนัไดมี้การยืมวฒันธรรมตะวนัตกมาปรับใช้ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย 
ทศันคติ ค่านิยม รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ เน่ืองจากความเจริญกา้วหน้าทางเทค
โนโลย  

ทฤษฎจีริยศาสร์ของอริสโตเติล  
หลกัคาสอนท่ีเป็นทฤษฎีจริยศาสตร์ของอาริสโตเติล  มุ่งสอนทางสายกลาง การบริหาร

สถานศึกษา ผูบ้ริหารจาเป็นตอ้งด าเนินการบริหารจดัการมีภาวะผูน้ า โดยมีความเป็นกลาง เพราะ
การท างานกบัคนจ านวนมาก หากมีอคติความเอนเอียงเพราะความรัก ความหลง หรือ ความโกรธ
ข้ึนแลว้ การบริหารจดัการจะไม่ประสบความส าเร็จ หากผูห้วงัความดีสูงสุดจาเป็นท่ีจะตอ้งรักษา
ความเป็นกลาง ไม่เคร่งครัดเกินไปในการยึดหลกันิติศาสตร์ ไดแ้ก่ หลกักฎหมาย กฎระเบียบเป็น
ตน้ ท่ีเคร่งครัดมากเกินไป จนกระทัง่ทุกคนรู้สึกอึดอดัปฏิบติัตามไม่ได ้ ทาให้เกิดผลเสียแก่วง
การศึกษา ทานองเดียวกนัหากบริหารจดัการมีความยอ่หยอ่นเพราะรัก เพราะความโลภ เพราะความ
โกรธ ท าใหก้ารศึกษาของชาติเกิดผลเสียเช่นกนั การด าเนินการบริหารจดัการยึดหลกัทางสายกลาง 
ยดึหลกัรัฐศาสตร์ เช่นมีการแจกแจงงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาอยา่งเหมาะสม ใชก้ระบวนการกลุ่ม
ในการแกปั้ญหา หากมีปัญหาเกิดข้ึน ก็มีการวางแผน (Planning) ในการแกไ้ข มีการบริหารจดัการ
องคก์ร (Organization) ท่ีดี เพราะผูบ้ริหารยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรมหรือมีภาวะผูน้ า  (Leadership) 
ท่ีดี ไดแ้ก่ มีความเป็นกลาง นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการตรวจสอบประเมิน (Controlling) เพื่อให้เห็นวา่
กระบวนการกลุ่มยงัมีจุดอ่อน จุดแข็ง ท่ียงัมีปัญหา มีความโดดเด่น ท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้โดดเด่น
ยิง่ข้ึนและแกไ้ขพฒันาปรับปรุง โดยวางแผนเป็นวฏัจกัรการบริหารจดัการอีกคร้ัง  

ทฤษฎสัีมพทัธนิยมทางจริยธรรม  
การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสามารถยึดทฤษีสัมพทัธนิยมทางจริยธรรมมาใช้ใน

ประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพราะทรัพยากรมนุษย์ท่ีอยู่ในสถานศึกษาหรือ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ นั้นมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท่ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั 
มีศาสนามีวฒันธรรมแตกต่างกนั มาจากสถานท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัตามสภาพภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นลกัษณะน้ี ผูบ้ริหารจาเป็นตอ้งรู้พื้นฐานส าคญัของทรัพยากรบุคคล
เหล่าน้ี ในลกัษณะรู้เขา รู้เรา จะทาให้การบริหารจดัการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การรู้เขา รู้เรา 
โดยเฉพาะรู้จริยธรรมในลกัษณะสัมพทัธนิยม จะทาให้ผูบ้ริหารเข้าใจหลกัจริยธรรม  เขา้ใจ
วฒันธรรมของประชาชาติ หรือหลกัจริยธรรมของบุคคลท่ีมาจากสังคมท่ีเขาถือเหล่านั้นมากข้ึน 
หากจริยธรรมท่ีเขาถืออาจเป็นอนัตรายส าหรับสังคมเรา ก็สามารถก าหนดไวใ้นใจ และหาแนวทาง
ป้องปรามมิใหเ้กิดข้ึนในสังคมของเรา หรือสถานศึกษา สถาบนัการศึกษาของเราใหรั้ดกุมยิง่ข้ึน 
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ทฤษฎอีตันิยม  
การบริหารสถานศึกษา บางคร้ังก็อยูท่่ามกลางความขดัแยง้ หรือความคิดเห็นของคนคน

หน่ึง กบัอีกคนหน่ึงหรือหลายคน ทั้งสองคน หรือกลุ่มคน มีความคิดเห็นไม่ตรงกนัเพราะถือตนเอง
เป็นส าคญั ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารซ่ึงจะเป็นผูเ้ขา้ไปแกปั้ญหา ก็มีความคิดเห็นหรือเห็นแก่ตนเอง 
ซ่ึงไม่ตรงกบัความคิดเห็นของทั้งสองคนหรือกลุ่มคนเหล่านั้น ผูบ้ริหารจะบริหารอยา่งไร เพื่อลด
ความขดัแยง้ให้นอ้ยลง ผูบ้ริหารในฐานะของคนจ านวนมาก หรือทาหนา้ท่ีประสานผลประโยชน์
ของคนส่วนมากจะตอ้งตระหนกัเสมอวา่ แมว้า่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนก็ถือว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วย เพราะผูบ้ริหารเป็นตวัแทนของผูไ้ด้ประโยชน์
ส่วนรวมไดแ้ก่ ประชาชน ผูป้กครองนกัเรียน นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ การตดัสินใจโดยรักษา
ผลประโยชน์ของคนส่วนมาก เป็นการมุ่งตนเองและตนเองนั้นไปเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม  

ทฤษฎอีรรถประโยชน์นิยมเชิงกระท า  
ผูบ้ริหารท่ียดึงานหรือการท างานซ่ึงจะใหผ้ลลพัธ์แก่องคก์รหรือแก่มหาชนเป็นหลกั ก็จะ

เขา้หลกัการท่ีวา่การทาดี ยอ่มไดดี้ การกระท าท่ีไม่ดี ยอ่มไดรั้บผลท่ีไม่ดีเช่นกนั หากนาทฤษฎีน้ีไป
ใชใ้นลกัษณะท่ีวา่ การกระท าทุกอยา่งยอ่มมีผล ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผูท้าเสมอ 
ผูบ้ริหารควรนาหลกัการน้ีไปใชก้บัตนเอง และผูร่้วมงาน โดยยึดหลกัการกระท าท่ีสานประโยชน์ 
นาไปสู่ความสุข หรือมหาสุข ซ่ึงหมายถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม เป็นประโยชน์สุขของสังคม
หมู่มาก ทุกคนในสังคมก็จะไดรั้บประโยชน์ทัว่หนา้กนั  

ทฤษฎอีรรถประโยชน์นิยมเชิงกฎระเบียบ  
ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารจาเป็นตอ้งยึดถือกฎระเบียบท่ีจะทาให้เกิด ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน
และนอกจากจะทาให้เกิดความคล่องตวัแลว้ จะตอ้งรักษาเกียรติยศช่ือเสียง มิให้เกิดความเส่ือมเสีย
นั้นมาสู่สังคมส่วยใหญ่ดว้ย อยา่งไรก็ตามการบริหารจดัการโดยอาศยักฎระเบียบเป็นท่ีตั้ง ยอ่มเกิด
ผลดีแก่หน่วยงาน แต่การอาศยักฎระเบียบท่ีเคร่งครัดเกินไป ก็อาจจะเกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการท างานดว้ย การบริหารจดัการศึกษา หากด าเนินการตามหลกัการทางสาย
กลางระหวา่งหลกักฎหมายหรือกฎระเบียบและหลกัการบริหารจดัการเพื่อให้สังคมเกิดความสุขท่ี
เป็นหลกัรัฐศาสตร์ การอาศยัหลกัการทั้งสองประการอยา่งสมดุลกนั จะทาให้องคก์รนั้นเกิดความ
มัน่คงเกิดความสงบสุขอยา่งถาวร  

ทฤษฎสุีขนิยม  
ทฤษฎีสุขนิยมมีความมุ่งหมายส าคญัคือความสุขและเป็นความสุขท่ีมุ่งมหาชนหรือคน

ส่วนใหญ่เป็นประการส าคญั บุคคลท่ีเป็นนกับริหารหากประสงค์จะประสบความส าเร็จหรือมี
ความสุขทั้งในส่วนตนและทั้งส่วนรวมหรือส่วนทัว่ไปนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอริยทรัพยใ์นตน โดย
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สรุป คือ มีสติปัญญาความรอบรู้และมีพฤติกรรมในการใช้ความรู้นั้นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์
บริหารจดัการเพื่อให้เกิดความสุขมิใช่เป็นแบบฉลาดแกมโกง การบริหารจดัการจาเป็นตอ้งอาศยั
ฐานความรู้ (Knowledge based management) ซ่ึงมีฐานท่ีเป็นทิศทางอยู ่2 ทิศทาง คือ ใชค้วามรู้ไป
ในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีความรู้และใช้ความรู้นั้นจดัการให้เกิดความสุข เป็น
การบริหารจดัการท่ีใชห้ลกัวิทยาศาสตร์มาเป็นหลกัการส าคญั คือ เห็นได ้ ประจกัษช์ดั พิสูจน์ได ้
ดว้ยความโปร่งใส และเรียกผูบ้ริหารจดัการน้ีวา่ ผูบ้ริหารแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer, 
CEO) การบริหารจดัการแบบน้ี เช่ือวา่จะก่อใหเ้กิดความสุขแก่มหาชน ส่วนการบริหารอีกแนวหน่ึง 
เป็นการใช้ความรู้ความสามารถบริหารจดัการในลกัษณะเชิงศิลปะการบริหารแบบเก่า เป็นการ
บริหารในแนวทางท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ เกิดปัญหา การบริหารแบบแบ่งแยกแลว้ปกครอง เป็น
การบริหารแบบหมกเม็ด มิให้ผูอ่ื้นทราบ เป็นตน้ จึงหมายความวา่ไม่โปร่งใส ตรวจสอบยาก ซ่ึง
เป็นการบริหารจดัการศึกษาท่ีไม่ก่อให้เกิดความส าเร็จ เป็นการบริหารท่ีสร้างความสับสน ไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่มหาชนหรือไม่ก่อใหเ้กิดความสุขแต่ประการใด  

ทฤษฎจีริยธรรมของคานท์  
การท าตามหน้าท่ี ถือว่าเป็นคาท่ีมีความส าคญัท่ีนาไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั การท า

หนา้ท่ีเป็นภารกิจท่ีคนในสังคมมีต่อกนั มีความผูกพนักนัและกนั ในฐานะผูท้  าหนา้ท่ีและ ผูร้องรับ
การกระท าตามหนา้ท่ีนั้น การนาทฤษฎีของคานทท่ี์เนน้การทาตามหนา้ท่ีมาประยุกตก์บั การบริหาร
การศึกษา จึงเป็นการนามาประยุกต์ในลกัษณะท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ผูบ้ริหารจะตอ้งทาหน้าท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับผูอ่ื้นในสถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษา 
กล่าวคือ หนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีต่อครูอาจารย ์หนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีต่อนกัเรียน นกัศึกษา มี
ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น ผูป้กครอง หรือผูท่ี้อยูใ่นแวดวงการศึกษาอ่ืนๆ  

ทฤษฎธีรรมชาตินิยมในอภิจริยศาสตร์  
การศึกษาคือธรรมชาติ การศึกษาคือชีวิต เม่ือเรายอมรับว่าชีวิตคือธรรมชาติและ

การศึกษาคือธรรมชาติแลว้ ก็แปลว่าเรายอมรับว่าการศึกษาคือชีวิต ในฐานะผูบ้ริหารการศึกษา 
จ าเป็นตอ้งรู้จกัธรรมชาติของคน รู้จกัชีวิตของคน คือรู้วา่อะไรควรประพฤติปฏิบติั อะไรไม่ควร
ประพฤติปฏิบติั เราก าหนดบอกผูร่้วมงานหรือเก่ียวขอ้งอย่างไรวา่อะไรควรอะไรไม่ควร ฉะนั้น
หากผูบ้ริหารรู้จักธรรมชาติของคนแล้วการบริหารจัดการก็จะเกิดความคล่องตวัและประสบ
ความส าเร็จ 

ทฤษฎอีธรรมชาตินิยมของมัวร์  
ทฤษฎีอธรรมชาตินิยมของมวัร์ ยึดถือประเด็นท่ีส าคญัว่าความดีไม่สามารถจะนิยาม

ออกมาได้ ความดีไม่มีคาพอ้งใดๆท่ีจะอธิบายได ้ แต่ความดีเป็นความจริงอยู่ในตวัของมนัเอง 
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ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัเสมอวา่ความจริงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญั ความจริงเป็นส่ิงท่ีทุกคน
จะตอ้งจานน เพราะทุกคนหนีความจริงไปไม่พน้ การเป็นผูบ้ริหารโดยเฉพาะเป็นผูบ้ริหาร
การศึกษาเปรียบเหมือนชา้งใหญ่ การท่ีผูบ้ริหารทาผิดพลาด ก็ไม่สามารถนาใบบวัมาปิดให้พน้ผิด
ได ้ ทางเลือกของผูบ้ริหารก็คือวา่จะปกปิดให้คนประณามตามหลงัหรือวา่จะสารภาพความจริงให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆเห็นใจในความสัตยจ์ริง เพราะตระหนกั
เสมอวา่มนุษยท์าผดิพลาดถือเป็นเร่ืองปกติ แต่ทุกคนก็มุ่งหวงัท่ีจะทาใหดี้เป็นท่ีตั้ง  

ทฤษฎแีบบแผน  
รูปแบบหรือแบบแผนเป็นแนวคิดหรือหลกัการท่ีวางเป็นมาตรฐานส าหรับการตดัสิน

จริยธรรม ท่ีเน้นการทาหนา้ท่ีตามแบบแผนท่ีก าหนด คาว่าแบบแผนในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบท่ีได้
ก าหนดไว ้และนกัจริยศาสตร์ตามแนวคิดน้ีไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการทาตามหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบั
ทฤษฎีของคานท์ ผูบ้ริหารการศึกษา หรือผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆหากไดย้ึดถือแบบแผนหรือ
รูปแบบท่ีสังคมหรือสมาคมวิชาชีพต่างๆเป็นผูก้  าหนด ผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้นถือได้ว่าเป็น
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์ท่ีจะนาพาให้หน่วยงานของตนกา้วไปสู้ทิศทางท่ีพึงประสงคใ์น
การบริหารจดัการ  

ทฤษฎอีเวคนิยม  
แนวคิดทฤษฎีอเวคนิยม มีเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ โดยเสนอประเด็นว่าภาษา

นอกจากถูกใชเ้พื่อสร้างขอ้ความท่ีเป็นค าสั่ง ขอร้อง แสดงขอ้ความท่ีเกิดจากอารมณ์แลว้ ภาษายงัใช้
ประกอบการกระท าพิธีกรรมดว้ย ภาษาท่ีนามาใชส่ื้อขอ้ความ (Statement making) และภาษาท่ีมิได้
นามาส่ือขอ้ความ (Non-Statement making) เหล่าน้ีกลายมาเป็นเร่ืองราวแนวคิดส าคญัส าหรับนกั
ปรัชญายุคน้ี เม่ือกล่าวว่าภาษาเป็นส่ือกลางในการแสดงอารมณ์ หรือส่ืออารมณ์แลว้ ผูบ้ริหาร
จ าเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  เพื่อส่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูใ้ต้บังคบับญัชาหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา การใชภ้าษาเป็นเร่ืองส าคญั เพราะภาษาบางคร้ังบ่งบอกถึงอารมณ์ของผูใ้ชห้รือพูด
ภาษา ผูบ้ริหารจึงตอ้งค านึงเสมอวา่ ผูบ้ริหารจะค านึงถึงเฉพาะคากล่าวท่ีแสดงอารมณ์หรือคากล่าว
ท่ีแสดงขอ้เท็จจริง หากผูบ้ริหารยึดมัน่ในหลกัท่ีเป็นขอ้เท็จจริง การบริหารจดัการศึกษาก็จะเป็น
หลกัวทิยาศาสตร์ท่ีเห็นไดช้ดัเจน  

ทฤษฎบีัญญตัินิยม  
ทฤษฎีบญัญติันิยมเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงภาษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีส่ือให้มนุษยก์ าหนด

แนวทางเลือก แนวทางเลือกมนุษยอ์าจจะมีหลายแนวทาง แต่แนวทางท่ีดีท่ีสุดเม่ือไปเปรียบเทียบ
กบัแนวทางอ่ืนแลว้หากเห็นวา่ดีท่ีสุด ก็ควรเลือกตดัสินใจเลือกแนวทางนั้น เพราะแนวทางนั้นอาจ
ให้ประโยชน์มากท่ีสุด ขอ้บญัญติัไม่ใช่ขอ้ห้าม แต่เป็นขอ้เสนอแนะวา่ไม่ควรท า หากผูบ้ริหารได้
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น าเอาแนวคิดน้ีมาปรับใช ้ จึงควรเป็นลกัษณะมองการณ์ไกลวา่อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า หรือ
เป็นการสร้างบญัญติัไวเ้พื่ออนาคต แต่ขณะเดียวกนัก็เล็งผลปัจจุบนั การใช้ลกัษณะการบญัญติั
ขอ้ก าหนดต่างๆร่วมกนัน้ีถือเป็นกติกาของสังคมท่ีจะตอ้งรับรู้ร่วมกนัในลกัษณะร่วมคิดร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ ซ่ึงก็สามารถจะนาหมู่คณะให้ประสบแต่ความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจากความ
พร้อมเพรียงกนัท างานดา้นการศึกษาอยา่งแทจ้ริง  

จากท่ีกล่าวมาข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า จริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการเรียนรู้และเขา้ใจ ในหน้าท่ีหรือการบริหารนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตดัสินใจในการ
บริหาร สั่งการ ในการด าเนินงาน ทุกอย่างในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน จะตอ้งตดัสินใจและตอ้ง
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใต ้ความจริง ความดี ความสุข กฎระเบียบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลกัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

2.5 ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร  
ความหมายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
เบรินส์ (Burn 1987, p 55-58) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าจริยธรรม คือ ผูน้ าท่ียกระดบัความ

ประพฤติของมนุษยแ์ละความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งสองฝ่ายให้สูงข้ึนและก่อให้เกิด การ
เปล่ียนสภาพทั้งสองฝ่ายโดยท่ีผูน้ า ตระหนกัถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูต้าม อ านาจของผูน้ า จะ
เกิดข้ึนเม่ือผูน้ า ท า ใหผู้ต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท า ใหผู้ต้ามเกิดความขดัแยง้ระหวา่ง
ค่านิยมกบัวิธีการปฏิบติั สร้างจิตสานึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการอย่างแรงกล้าและเป็นความ
ตอ้งการท่ีสูงกวา่เดิมตามระดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ แลว้จึงด าเนินการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะท า
ใหผู้ต้ามร่วมมือกนัเคล่ือนไหวไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสูงและยงัประโยชน์ทั้งแก่ผูน้ า และผูต้าม  

เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni, 1992) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม เป็นภาวะผูน้ าท่ี
สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย ์ ตลอดจนตอบสนองต่อ
หนา้ท่ี และภาระงานซ่ึงยนือยูเ่หนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล  

นิคม นาคอา้ย (2550, หนา้ 67) ไดก้ล่าวสรุป คุณลกัษณะและแหล่งของภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม ตามแนวคิดของเซอจิโอวานนิ มีอยู ่2 นยั นยัแรก ผูน้ าตอ้งสนใจความรู้สึกของผูต้ามใน
ดา้นความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและสร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน นยัท่ีสอง ผูน้ าตอ้ง
สร้างความรู้สึกของความชอบธรรม พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติัและส่ิงท่ีดีงามในตวัของผูน้ าเองดว้ย หาก
ปราศจากคุณลกัษณะสองประการขา้งตน้ ก็ยากท่ีจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการนาและการตามอยา่งมี
จริยธรรมได ้ 
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ภานุพงศ์ ธนูสาร (2555, หนา้ 35) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรม จริยธรรม เป็นสมบติั
ภาวะผูน้ าประพฤติปฏิบติั เป็นผูมี้ศีลธรรม แบบอยา่งท่ีดีของผูมี้คุณธรรมแก่คนทัว่ไป ควรมีทกัษะ
เชิงเทคนิคและเชิงความรู้ความคิด โดยจะตอ้งมีความรู้เชิงวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารและ
การจดัการองคก์ร มีความสามารถในการก าหนดนโยบายท่ีดี มีทกัษะในการมอบหมายงาน มีทกัษะ
ในการเรียนรู้และเขา้ใจความรู้สึกของผูต้าม สร้างแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัทีมงาน ในพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและสังคมยอมรับ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูน้ าท่ีแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และเป็นท่ียอมรับวา่ถูกตอ้ง ดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อ 
ผูอ่ื้น ควรมีทกัษะเชิงเทคนิคและเชิงความรู้ความคิด และมีประโยชน์ต่อสังคม ประกอบดว้ย ภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังาน และภาวะผูน้ าทางเชิงจริยธรรมต่อความรับผดิชอบงาน 

ลกัษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
โทมสั เซอจิโอวานนี (Sergiovanni, 1992 อา้งใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ 2554) กล่าววา่ 

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นพนัธะสัญญาร่วมกนัของทุกคน โดยพนัธะสัญญา
ดงักล่าวเป็นแกนของค่านิยมส าคญัของโรงเรียน และสามารถใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานอา้งอิงในการ
ตดัสินวา่ พฤติกรรมหรือการกระท าใดของสมาชิกผดิถูกเหมาะสมหรือไม่ในเชิงจริยธรรม ผูน้ าตอ้ง
มีบทบาทส าคญัยิง่ไม่เพียงแค่จดัทาขอ้พนัธะสัญญาของโรงเรียน แต่ตอ้งให้การสนบัสนุนอยา่งแข็ง
ขนั และให้มีผลนาไปใชป้ฏิบติัอยา่งจริงจงั และเม่ือมีผูฝ่้าฝืนต่อพนัธะสัญญาดงักล่าวผูน้ าตอ้งกลา้
ตดัสินใจใช้มาตรการเฉียบขาดต่อผูน้ั้น ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมตอ้งเร่ิมจากตวัผูน้ าท่ีมีคุณธรรม 
(Moral leadership begins with moral leaders) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลตอ้งไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ดา้น
คุณธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่สอนคนอ่ืนดว้ยคาพูด แต่ส าคญัสุดก็คือ การประพฤตปฏิบติัให้เป็น
แบบอยา่งท่ีดีของผูมี้คุณธรรมแก่คนทัว่ไป  

มวัเฮาท ์(Moorhouse, 2002, p 56-58) กล่าววา่ ลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมซ่ึงจ าแนก
ไว ้2 ดา้น คือ  

1. คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม ประกอบดว้ย เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์ เป็นผูมี้พฤติกรรมตาม
หลกัศาสนา เป็นผูเ้ช่ือถือไดต้รงไปตรงมา เป็นผูมี้จริยธรรมสูงสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ โรงเรียน 
เป็นผูมี้ความเป็นธรรม เป็นผูท่ี้มีบุคลิกน่าเกรงขาม เป็นผูท่ี้พึงพาอาศยัได้ เป็นผูท่ี้ห่วงใยสวสัดิภาพ
ของเพื่อนร่วมงาน เป็นผูรู้้จกัเรียนรู้จากส่ิงผดิพลาด เป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่บริการ เป็นผูไ้ม่มีอคติ เป็น
ผูเ้ฉลียวฉลาด เป็นผูท่ี้เสียสละเพื่อผูอ่ื้น เป็นผูซ่ึ้งรักษาวนิยั เป็นผูท่ี้รักษาความลบัของเพื่อนร่วมงาน  
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2. คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย เป็นผูน้ าโดย การเป็น
แบบอย่างท่ีดี เป็นผูพ้ฒันาองค์การแห่งความไวว้างใจ เป็นผูท่ี้มีความจริงใจ เป็นผูรั้บฟัง ความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อการตดัสินใจ เป็นผูส้ร้างทีมงานใชค้นใหถู้กกบังาน เป็นผูส่ื้อสารท่ีดี เป็นผูน้ าท่ี
ชดัเจน เป็นผูคิ้ดริเร่ิมสร้างสรรค์วิสัยทศัน์เพื่อให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัตามได ้ เป็นผูใ้ห้คาปรึกษาแก่
บุคคลอ่ืนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในดา้นการท างาน เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ เป็นผูมี้อารมณ์ขนั เป็น
ผูรู้้จกัในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูใ้ช้คนให้ตรงกบังาน เป็นผูรู้้จกัจดัระเบียบของ
องคก์รท่ีดี เป็นผูม้องโลกในแง่ดี เป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นผูท่ี้กลา้ตดัสินใจ เป็นผูมี้จริยธรรม
ในการท างาน เป็นผูป้ฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นผูรู้้จกัให้ความส าคญัเร่ืองต่างๆก่อนตดัสินใจ 
เป็นผูท่ี้กระตือรือร้น เป็นผูรู้้จกัวิธีขอคาปรึกษาจากผูอ่ื้น เป็นผูรู้้จกัล าดบัความส าคญัของงาน เป็น
ผูใ้ชอ้  านาจใหเ้หมาะสม เป็นผูรู้้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เป็นผูก้ระตุน้ในการท างาน  

เอ็ดวาร์ด ฟรีแมน และริซ่า สติวาร์ด (R.Edward Freeman, Lisa Stewart, 2006, หนา้ 1-7) 
ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมไว  ้10 ประการ ประกอบดว้ย 1) มีวาทศิลป์ในการสร้าง
ค่านิยมขององคก์ร 2) มุ่งความส าเร็จขององคก์รมากกว่าความตอ้งการส่วนบุคคล 3) คน้หาและ
พฒันาบุคคลท่ีดีท่ีสุด 4) สร้างบทสนทนาทางจริยธรรมและค่านิยมท่ีคงทน 5) สร้างกลไกใน การ
คดัคา้น 6) ใจกวา้งยอมรับค่านิยมอ่ืนๆ 7) สร้างคาถามยากๆและเกิดจินตนาการ 8) รู้จกัขอ้จ ากดัของ
ค่านิยมและหลกัการจริยธรรมท่ียึดถือ 9)วางกรอบปฏิบติัทางจริยธรรม 10) ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน
และความถูกตอ้งตามกฎหมายของสังคม  

สุเทพ ปาลสาร (2554, หน้า 47) ไดก้ล่าว ลกัษณะของผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership) โดยเขาไดใ้ชเ้กณฑ์ (Criterion) เป็นตวัก าหนดถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู ้
มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม  เป็นตวัช้ีวดั ในประเด็น
แรกเขาโฟกสัไปท่ีการใชอ้ านาจและการใชอิ้ทธิพลของผูน้ า (Use of leader power and influence) 
เขามองว่าผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะไม่ค่อยใช้อ านาจแต่จะใช้หลกัการบริการผูต้ามใน
องคก์ร แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม (Unethical Leadership) มกัจะใชค้วามพึงพอใจใน
ระดบับุคคลเป็นตวัช้ีวดั ในเร่ืองความซ่ือสัตย ์(Integrity of leader behavior) ในพฤติกรรมของผูน้ า 
ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะปฏิบติัในทิศทางท่ีสอดคล้องกับค่านิยมท่ีนามาใช้ในองค์กร 
ในทางตรงกนัขา้มผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม จะมองไปท่ีอะไรคือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไปถึงเป้าหมาย
ของบุคคลตามท่ีเขาตอ้งการ ดา้นการใหค้วามร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
มองว่าเม่ือไหร่ก็ตามท่ีมีโอกาสเป็นไปได้ของเขา เขาจะพยายามสร้างความสมดุลและใช้หลกั
การบูรณาการเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ แต่ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรมใหค้วามนิยมกบัผูใ้กลชิ้ดท่ีช่ืนชอบผูซ่ึ้ง
เสนอของขวญัหรือผลประโยชน์ให้ ดา้น การพฒันาวิสัยทศัน์ส าหรับองคก์ร (Development of a 



41 

vision ) ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมองการพฒันาวิสัยทศัน์บนการเติมเต็มเก่ียวกบัความ
ตอ้งการ ค่านิยม และแนวความคิดของผูต้ามเป็นส่วนใหญ่ แต่ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม จะพยายาม
น าเสนอวิสัยทศัน์เพื่อความส าเร็จขององค์กรเพียงอย่างเดียวดา้นความเส่ียงของการตดัสินใจของ
ผูน้ า (Risk taking in leader Decisions and actions) ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะมีความกลา้
หาญและยินดีท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงและการปฏิบติัส าหรับบุคคลเพื่อทาให้บรรลุภารกิจและ
ความส าเร็จของวิสัยทศัน์ แต่ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม จะหลีกเล่ียง การตดัสินใจท่ีจาเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเส่ียงของบุคคล ในดา้นการส่ือสารหรือการเปิดเผยขอ้มูล  (Communication of relevant 
information about operations) ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และส าคญั
เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเหตุการณ์ ปัญหาและการปฏิบติัแต่ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรมสร้างภาพ
หลอกลวงตา บิดเบือนข้อเท็จจริง มีความลาเอียงในการรับรู้ของผูต้ามเก่ียวกับปัญหาและ
กระบวนการในการด าเนินงาน ดา้นการตอบสนองต่อคาวิจารณ์และความไม่เห็นดว้ยของผูต้าม 
(Response to criticism and dissent by followers ) จะให้ก าลงัใจในการคน้หาค าตอบท่ีดีกวา่ในการ
แกปั้ญหา แต่ผูน้ าท่ีไร้จริยธรรมจะไม่ให้ก าลงัใจและจะยบัย ั้ง การประเมินผลงานจะไม่เห็นดว้ย 
ดา้นการพฒันาทกัษะผูต้ามและความเช่ือมัน่ในตนเอง ( Development of follower skills and self-
confidence ) ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะใชก้ารสอนงาน ก ากบั ติดตาม การอบรมพฒันาผู ้
ตามอยา่งครอบคลุม แต่ผูน้ าท่ีไร้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะไม่ให้ความสนใจในการพฒันาผูต้าม ใน
เร่ืองดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัผูน้  าเท่านั้น  

สุเทพ พงศ ์ศรีรีวฒัน์ (2550, หนา้ 57) ไดก้ล่าว ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม วา่ ความประพฤติ
ของผูน้ า เป็นการแสดงออกเชิงศีลธรรมของผูน้ านอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติ
ปฏิบติัปกติประจาวนัแลว้ ผูน้ ายงัตอ้งท าให้นโยบายต่างๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ย
ค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น สังคมปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งการเป็นผูช้นะบน ความพ่าย
แพข้องคนอ่ืน จึงเกิดการเอารัดเอกเปรียบ และใชก้ลยุทธ์สกปรกไร้จริยธรรมเพียงเพื่อชยัชนะของ
ตน ดงันั้น ครูใหญ่จึงตอ้งท าให้นโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของครูและนกัเรียนมุ่งเนน้
คุณธรรม จริยธรรมเร่ืองความยุติธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เนน้ความร่วมมือมากกวา่ การ
แข่งขนั ยึดความส าคญัของการท างานแบบทีมมากกวา่ทารายบุคคล ใชก้ลยุทธ์การแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้แบบชนะ/ชนะมากกว่าชนะ/แพ ้ รวมทั้งการสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น เป็นตน้ โดยสรุปจะเห็นวา่ครูใหญ่จึงไม่เพียงเป็นผูน้ าการประพฤติปฏิบติั
ทางจริยธรรมเฉพาะตนเท่านั้น แต่มีหน้าท่ีส าคญัยิ่งคือ “การสร้างโรงเรียนให้เป็นสถาบนัแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม (Ethical institution) “อีกดว้ย ในฐานะเป็นผูน้ า ครูใหญ่ตอ้งระมดัระวงัเป็น
พิเศษในการใช้อ านาจหนา้ท่ีของตนอยา่งมีจริยธรรม การแสดงทรรศนะก็ดีหรือการตดัสินใจต่างๆ 
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ของครูใหญ่ก็ดี จะตอ้งทาให้ทุกคนเห็นวา่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลของจริยธรรม ส่ิงท่ี
ผูน้ าคิด พูดและทา ลว้นตอ้งสอดคลอ้งกนั ทุกคนจึงเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตาม การใชอ้ านาจการท าโทษ 
(Coercivepower) พึงหลีกเล่ียงให้มากท่ีสุดและเป็นทางเลือกสุดทา้ยเม่ือหมดวิธีอ่ืนแล้วเพราะมี
ผลเสียมากกวา่และไม่นาไปสู่การสร้างวนิยัตนเองหรือการเคารพตนเองของผูน้ั้นแต่อยา่งใด  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
หมายถึง ความประพฤติ การแสดงออก เชิงศีลธรรมของผูน้ านอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการ
ประพฤติปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้ ายงัตอ้งทาใหน้โยบายต่างๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝง
ดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน และการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าในการด าเนินชีวิตประจ าวนัทั้ง
ส่วนตวัและในหนา้ท่ีการบริหารงาน จะตอ้งท าให้ทุกคนเห็นวา่อยูบ่นพื้นฐานของความมีเหตุผล
ของจริยธรรม ส่ิงท่ีผูน้  าคิด พูดและท า ตอ้งสอดคลอ้งกนั ทุกคนจึงจะเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตาม ดว้ย
ความชอบธรรม ดีงาม มุ่งประโยชน์และความสุขต่อส่วนรวม และเป็นท่ียอมรับของสังคม 

 

2.6 แนวคดิภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตาม

แนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (2551) สุเทพ ปาลสาร (2554) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2550) เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ ์(2546) และนกัวิชาการท่านอ่ืนๆ แลว้น ามาสังเคราะห์ไดอ้งคป์ระกอบ
ของพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม หรือภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว้ 4 
ดา้น ดงัตารางสังเคราะห์ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1 ตารางสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
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1. จริยธรรมต่อ
ตนเอง 

         8 

2. จริยธรรมต่อ
การปฏิบติังาน 

 
 

      
 

  8 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

          

3. จริยธรรมต่อ
เพื่อร่วมงาน 

         7 

4. ความซ่ือสัตย ์          5 
5. จริยธรรมต่อ

ความ
รับผดิชอบงาน 

         6 

6. ความ
ไวว้างใจ 

         2 

7. ความเคารพ          1 
8. ความเป็น
พลเมืองดี 

         1 

9. ความ
ยติุธรรม 

         3 

10. วสิัยทศัน์          2 
11. ความกลา้

หาญ 
         1 

12. การสัญญา          1 
13. การส่ือสาร          3 
14. การกระท า          1 

15.
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

         1 

17. รู้จกัข่มใจ
ตนเอง 

         1 

18.ความอดทน          2 
19. รู้จกัละวาง

ความชัว่ 
         1 

20. ขยนั          2 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

          

21. ประหยดั          2 
22. มีวนิยั          2 
23. สุภาพ          1 
24. สะอาด          1 

 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผูว้ิจยัได้น าองค์ประกอบท่ีมี
ความถ่ีสูงสุดท่ีมีค่าความถ่ีตั้งแต่ 6 ข้ึนไป มาก าหนดเป็นองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ซ่ึง
ประกอบดว้ย จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน จริยธรรม
ต่อความรับผดิชอบงาน ซ่ึงผูว้จิยัจะไดนิ้ยามและก าหนดองคป์ระกอบแต่ละดา้นต่อไป 

คุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
(ส านกังาน ก.พ. 2551) ไดแ้ก่  

1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม  

2. การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจ ความดีนั้น  
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริต ไม่วา่ดว้ยเหตุ

ประการใด  
4. การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง  
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 72) ไดป้ระกาศนโยบาย

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนาความรู้สร้างความตระหนักสานึกในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท ์สันติวธีิ วถีิประชาธิปไตยพฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ศาสนา และสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุขโดย 8 คุณธรรม
พื้นฐานประกอบดว้ย  

1. ขยนั คือ ผูท่ี้มีความตั้งใจ เพียรพยายามทาหนา้ท่ีการงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใน
เร่ืองท่ีถูกท่ีควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหนา้ท่ี
อยา่งจริงจงั  

 



45 

2. ประหยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิด
ก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ เก็บออมถนอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จกัทาบญัชี
รายรับ-รายจ่าย ของตนเองอยูเ่สมอ  

3. ซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหนา้ท่ี และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ
ปลอดจากความรู้สึกสาเอียง หรืออคติ ไม่ใชเ้ล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หนา้ท่ีของ
ตนเองปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีและถูกตอ้ง  

4. มีวินยั คือ ผูท่ี้ปฏิบติัตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบนั องคก์ร และ
ประเทศ โดยท่ีตนยินดีปฏิบติัตามอยา่งเต็มใจและตั้งใจยึดมัน่ในระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัและขอ้
ปฏิบติั รวมถึงการมีวนิยัทั้งต่อตนเองและสังคม  

5. สุภาพ คือ ผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
เรียบร้อยไม่กา้วร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผูมี้มารยาทดีงาม วาง
ตนเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย  

6. สะอาด คือ ผูท่ี้รักษาร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ 
ฝึกฝนจิตไม่ใหขุ้่นมวั มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ ปราศจากความมวัหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดลอ้ม 
มีความผอ่งใสเป็นท่ีเจริญตาทาใหเ้กิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น  

7. สามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะ
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง 
สามารถแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ความคิดและความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติและสมานฉนัท ์ 

8. มีน ้าใจ คือ ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อ
ทาประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษยแ์ละผูท่ี้มีความเดียดร้อน มี
ความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบติัการเพื่อ
บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน  

จากนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาคุณธรรมพื้นฐานขา้งตน้ สถาบนัการศึกษาจึง
เร่งรัดนาไปปลูกฝังคุณธรรม พฒันาให้กบัเยาวชนของชาติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุข 
กา้วสู่สังคมคุณธรรมนาความรู้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา 
และสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนินการประสบความส าเร็จสามารถนาไปสู่การปฏิบติั
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีจะนาไปสู่ความส าเร็จนั้น ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความตั้งใจ และลงมือปฏิบติัอยา่ง
จริงจงั ผูใ้หญ่ควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เยาวชน พ่อแม่ตอ้งดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกลชิ้ด ครูตอ้งมี
จิตส านึกและวิญญาณของความเป็นครูเพิ่มข้ึน ภาครัฐและเอกชน องคก์ารศาสนา และส่ือมวลชน 
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ตอ้งต่ืนตวั กระตือรือร้น และผนึกก าลงัเพื่อการพฒันาไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงอยา่งนอ้ยท่ีสุด
ทุกคนควรท างานให้เต็มก าลงั เต็มความสามารถ และเต็มเวลาดว้ย 8 คุณธรรมพื้นฐานคือ ขยนั 
ประหยดั ซ่ือสัตย ์ มีวินยั สุภาพ สะอาด สามคัคี และมีนา้ใจ หากเกิดข้ึนกบัครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงาน สถาบนั ตลอดจนประเทศใดแลว้ โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพน้วิกฤติทั้งทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พฒันาชาติให้มีความเจริญกา้วหนา้ เป็นสังคมคุณธรรมนาความรู้ ชีวิต
ของคนในชาติ คงจะดีกวา่เดิม สังคมไทยจะสงบสุขกวา่น้ี ประเทศไทยก็คงเป็นไทยอยูต่ลอดไป มี
การพฒันาอยา่งรุดหนา้ไม่ดอ้ยกวา่ประเทศใดในโลกน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งแน่นอน  

ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรม นงลกัษณ์ วรัิชชยั ศจีมาศ ณ วิเชียรและพิศสมยั อรทยั (2551, 
หนา้ 31) ไดก้ล่าวถึงตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ดงัน้ี  

1. ความเป็นอิสระ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการเคารพ ศรัทธา และนบัถือตนเอง มี
ความเป็นตวัของตวัเอง ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งเหมาะสม (Self Care) 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการปฏิบติังาน และด าเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง  

2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความตั้งใจ กระตือรือร้น ใฝ่
รู้ ขวนขวายหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มุ่งมัน่ 
จริงจงัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ความมีวินยั หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความเคารพและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย รวมถึงค่านิยมท่ีดี และจารีตประเพณีของสังคม  

4. ความอดทน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความเขม้แข็งทางร่างกายและจิตใจ 
สามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ มีความมุ่งมัน่ ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ปัญหาอุปสรรค และสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติ และปรับตวัไดแ้มเ้ผชิญกบั
ปัญหาอุปสรรคและส่ิงย ัว่ยตุ่าง ๆ  

5. ฉนัทะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความพอใจ ความยินดี และความรักในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งดีงามท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลดียิง่ ๆ ข้ึนไป  

6. ความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะ
มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ/ความเป็นเลิศ ทุ่มเททั้งก าลงักาย ก าลงัใจ โดยไม่เห็นแก่เหน่ือยยาก เพื่อให้
สัมฤทธ์ิผลดียิง่ข้ึน  

7. ความประหยดั หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง โดยใช้
เวลา แรงงาน และทรัพยากรทั้งของตนเอง และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  

8. ความซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงการยึดมัน่ความจริง ความถูกตอ้งดี
งามเป็นหลกัในการด าเนินชีวติทั้งทางกาย วาจาและใจ มีความจริงใจ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งไม่บิดเบือน 
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รู้จกัรักษาความลบั หลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) มีความละอายและ
เกรงกลวัท่ีจะประพฤติชัว่  

9. ความมีสติสัมปชญัญะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการรู้ตวัทัว่พร้อม การรู้เท่าทนั
ในส่ิงต่างๆ โดยสามารถพิจารณาหาวิถีทางท่ีถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ โดยใชเ้หตุผลท่ีดีประกอบการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใด ๆ  

10. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบ (หมายรวมถึงความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ) คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความเอาใจใส่ จดจ่อและมุ่งมัน่ต่อหนา้ท่ี
อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวภ้ายในเวลาท่ีก าหนด การ
เสียสละก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ การรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของตน และบาเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมท่ีจะยอมรับผลการกระท าของตนเองและปรับปรุงแกไ้ข
ใหดี้ข้ึน  

11. ความยุติธรรม หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการให้เกียรติในความเป็นมนุษย ์การ
ยอมรับและเขา้ใจในอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของผูอ่ื้น การคิด และการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอ
ภาค เท่าเทียมกนั และมีความเท่ียงตรงในการตดัสินใจ  

12. ความสามคัคี หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกนั ปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งประสานสอดคลอ้งกนัใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวร่้วมกนั  

13. ความเป็นกลัยาณมิตร หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการมีสัมมาคารวะ ความ
ปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุข การเป็นเพื่อนท่ีดี สามารถแนะน าช่วยเหลือเก้ือกูลให้ผูอ่ื้นประพฤติ
ชอบ และมีความเจริญกา้วหนา้  

14. ความกตญัญูกตเวที หมายถึง คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงการรู้จกัสานึกในบุญคุณผูอ่ื้น 
ความเคารพบูชาผูมี้พระคุณ และการตอบแทนบุญคุณทั้งก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัทรัพย ์ 

ผลการจดัล าดบัความส าคญัของตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีความส าคญั ในสังคมไทย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ 1) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) ความรับผิดชอบ 3) ความมีสติสัมปชญัญะ 
4) ความขยนัหมัน่เพียร 5) ความมีวินยั 6) ความอดทน 7) การมุ่งสัมฤทธ์ิ 8) ความยุติธรรม 9) ความ
เป็นกลัยาณมิตร 10) ความสามคัคี 11) ความกตญัญูกตเวที 12) ฉนัทะ 13) ความประหยดั และ 14) 
ความเป็นอิสระ  

ส าหรับตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับการเฝ้าระวงัระดบัคุณธรรม
จริยธรรม (Moral watch) ในสังคมไทยมี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 2) ความรับผิดชอบ 3) 
ความมีสติสัมปชญัญะ 4) ความขยนัหมัน่เพียร 5) ความมีวนิยั  
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จากตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมท่ีจ าเป็นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ซ่ึงมีความจ าเป็นในทุกหวัขอ้
แต่ผูว้จิยัขอ้นเนน้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในดา้นของความรับผดิชอบดงัน้ี 

เปรม ติณสูลานนท์ (2549, หนา้ 16) โดย มิชิตา จ าปาเทศ เขียนบทความ เร่ือง เรียนรู้การ
บริหาร 

จาก “จริยธรรมผูน้ า 14 ประการกบัการบริหารธุรกิจ” โดยในบทความดงักล่าวได้
กล่าวถึง ปาฐกถาเร่ือง “แนวทางพระราชด าริสู่การบริหารจดัการภาครัฐ” ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ของ ฯพณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษและมีการกล่าวถึงหลายคร้ังในมุมมองและบริบทต่างๆ กนัเขาคิดว่าพระราชด าริบทน้ีมี
ประโยชน์ต่อการท างานของนกับริหาร มิใช่นอ้ยแมแ้ต่ในภาคธุรกิจโดยค าปาฐกถาเป็นดงัน้ี 1) การ
บริหารจะตอ้งเป็นการบริหารเพื่อความมัน่คงของชาติ เพื่อความเจริญของประเทศ และเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน การบริหารจะต้องไม่เอาประโยชน์ส่วนตวั ประโยชน์ของญาติพี่น้อง 
ประโยชน์ของบริวารเขา้มาเก่ียวขอ้ง 2) จะตอ้งบริหารดว้ยความสามคัคี เพราะจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือและความเขม้แข็ง ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 3) จะตอ้งบริหารดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
พระองคท์รงรับสั่งวา่จะตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริตทั้งในความคิด การพูดและการกระท า ผมขอให้ความเห็น
ส่วนตวั เป็นการขยายความ ผูบ้ริหารนอกจากจะซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ ตอ้งดูแลคนรอบขา้งตวัเราให้
ซ่ือสัตยสุ์จริตดว้ย ยิ่งไปกวา่นั้นผูบ้ริหารจ าตอ้งเพิ่มเติมค าวา่ เสียสละและจงรักภกัดีเขา้ไปดว้ย 4)
จะตอ้งเป็นการบริหารท่ีถูกตอ้ง คือ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามกฎเกณฑ์ เท่ียงธรรม เท่ียงตรง มี
ประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูง ความเห็นส่วนตวัของผม เห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีมาตรฐาน
เดียวเสมอหนา้กนั ทัว่ถึงกนั ตอ้งไม่มีหลายมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานเลยหรือใชม้าตรฐานตาม
อารมณ์ มาตรฐาน ตามกิเลส 5) จะตอ้งเป็นการบริหารงานท่ีเป็นเอกภาพ คือ การประสานงาน 
ประสานประโยชน์ ระหว่างหน่วยงาน พระราชด าริน้ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย แต่โดยขอ้เท็จจริง 
หน่วยงานภาครัฐค่อนขา้งละเลยจนเป็นอุปสรรคท่ีไม่มี ในต ารา บางทีก็กลายเป็นการแข่งขนัหรือ
เป็นการแก่งแย่งกนัเองระหว่างหน่วยงานต่างๆ 6) ตอ้งบริหารดว้ยความเฉียบอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง 
เช่น พระมหาชนก ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่กลวัล าบาก กลวัเหน่ือย ด ารงความมุ่งหมายอยา่ง กลา้หาญ 
กลา้เผชิญอุปสรรคและอดทนต่อความยากล าบาก 7) ผูบ้ริหารตอ้งไม่หวาดกลวัต่ออิทธิพลใดๆ และ
ตอ้งอยูก่นัคนละฝ่ายกบัความไม่ถูกตอ้ง 8) ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรู้อยา่งจริงจงั อยา่งลึกซ้ึง 
อยา่งกวา้งขวาง ทั้งทางลึกและทางกวา้ง 9) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความส านึก ในความรับผิดชอบและ
เห็นความส าคญัของงาน ความรับผดิชอบ หมายรวมถึงความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุตามกฎ
ท่ีก าหนด พระเจา้อยูห่วัรับสั่งวา่ การเห็นความส าคญัของงาน ความส านึกในความรับผิดชอบและ
ความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตอ้งท าพร้อมและควบคู่กนัไป 10) ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัทรัพยากร
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อยา่งประหยดัและฉลาด มีความถูกตอ้งเหมาะสม การท่ีพระเจา้อยูห่วัพระราชทานทฤษฎีใหม่ ท่ีได้
ยนิจนชินหูวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช้ีแนวทางในการด ารงชีวิตใหม่ ให้พวกเราพออยูพ่อกิน ท า
ให้เกิดการสมดุลการด ารงชีพอยา่งประหยดัและฉลาด 11) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีสติมีปัญญา สามารถ
พิจารณาปัญหาไดก้วา้งไกลรอบคอบทุกแง่มุมส่วนตวัเห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ทนัสมยั ทนั
เหตุการณ์ทัว่โลก โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตน 12) ผูบ้ริหารตอ้งแน่วแน่ท่ีจะแกไ้ขในส่ิงผิด ทุก
คนคงไดย้ิน ผมเชิญมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ เห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบในส่ิงท่ี
ผดิและมีความแน่วแน่ท่ีจะแกไ้ข การบริหารยอ่มผิดพลาดได ้แมจ้ะรอบคอบระมดัระวงัแลว้ ดงันั้น 
การแกไ้ขส่ิงท่ีผิดจึงไม่ใช่เร่ืองน่าละอาย การท าชัว่ ประพฤติชัว่ต่างหากท่ีน่าละอาย 13) ผูบ้ริหาร
จะตอ้งบริหารแบบปิดทองหลงัองคพ์ระปฏิมา ขอ้น้ีมาจากเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเดียวกนั ผมเดา
วา่ทรงหมายถึงการไม่โออ้วดมุ่งแต่ผลงานไม่หวงัค าชมเชย ภูมิใจแต่ความส าเร็จ 14) ผูบ้ริหารทุก
ระดบัท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

Josephson (2009) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่ หมายถึง แนวทางปฏิบติัท่ีมีคุณค่าและเป็น
มาตรฐานของการประพฤติทางจริยธรรมซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ ประกอบดว้ย 
ลกัษณะท่ีส าคญั 6 ประการไดแ้ก่ 1) ความไวว้างใจ (Trust) 2) ความเคารพ (Respect) 3) ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) 4) ความยุติธรรม (Fairness) 5) การห่วงใยผูอ่ื้น (Caring) 6) ความเป็น
พลเมืองดี (Citizenship) 

Berghofer (2008) กล่าววา่ ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะเต็มไปดว้ยความไวว้างใจ (Trust) การท า
หนา้ท่ีจะเป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย์ (Honesty) การบงัคบับญัชาจะท าดว้ยความเคารพ (Commands 
respect) จะมีวิธีปฏิบติัดว้ยความยุติธรรม (Fairness) เสมอรักษาไวซ่ึ้งความรับผิดชอบ เกียรติยศ
ช่ือเสียง (Honor) และความจงรักภกัดี (Loyalty) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะเป็นผูท่ี้เข้มแข็งน่าเช่ือถือ 
(Strong) ใจกวา้งใจดีมีเมตตา (Generous) เตม็ไปดว้ยความรักความเอ็นดู (Full hearted) เป็นบุคคลท่ี
น่าไวเ้น้ือเช่ือใจ (Trustworthy) เป็นผูท่ี้มีความแน่วแน่ เด็ดเด่ียว (Resolute) 

Wayne State Colledge (2008) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมวา่ ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม เป็นการน ามารวมกนัระหวา่ง การตดัสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical decision-making) กบั
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Ethical behavior) มนัเกิดข้ึนในแต่ละคนและในบริบทขององคก์ารความ
รับผิดชอบ (Responsibility) เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับผูน้ าท่ีจะตดัสินใจและแสดงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ในวิถีทางจริยธรรมและการตรวจสอบว่าองค์การมีความเขา้ใจหรือมีการปฏิบติัตอ้งมี
เกณฑด์า้นจริยธรรมขององคก์าร 

Karaköse (2007) ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) โดยเห็นว่า
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าให้เกิดบรรยากาศการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี
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จะท าใหผู้น้  าไดรั้บความไวว้างใจ (Trust) ดงันั้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จะตอ้งประพฤติปฏิบติัและ
มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ีคือ 1) จะตอ้งค านึงถึงเป้าหมายในการท างาน 2) มีการพฒันาความรู้อยู่
เสมอ 3 มีการสร้างบรรยากาศเชิงจริยธรรม 4) มีความไวว้างใจ 5) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ 6) มี
ความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 7) มีความยุติธรรม 8) มีความเอ้ืออาทรห่วงใย และ 9) มีความเป็น
พลเมืองดี 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546, หน้า 92) ได้ทาการวิจยัเพื่อหาค าตอบเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องคนไทยในอนาคต เพื่อน ามาก าหนดกรอบและแนวทางของการจดัการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความเป็นจริงของสังคมในอนาคตอยา่งแทจ้ริง ทา้ยสุดค าตอบท่ีได้
จากการวจิยัเชิงเอกสารและการระดมความคิดเห็นของท่านผูรู้้ สรุปไดว้า่คุณลกัษณะของคนไทยใน
อนาคตพึงมี 5 มิติ คือมิติทางดา้นร่างกาย มิติดา้นจิตใจ มิติดา้นความรู้ มิติดา้นทกัษะความสามารถ 
และมิติดา้นลกัษณะชีวติ โดยมีแนวคิด ดงัน้ี  

1. มิติดา้นร่างกาย คือ เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพฒันาการในดา้น
ร่างกายและสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ตามเกณฑแ์ต่ละช่วงวยั  

2. มิติดา้นจิตใจ คือ เป็นผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. มิติดา้นความรู้ คือ เป็นผูท่ี้สามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตวัใน
เชิงสหวทิยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรู้ไดไ้กล โดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึงได ้ 

4. มิติดา้นทกัษะความสามารถ คือ เป็นผูท่ี้มีทกัษะในดา้นการคิด ทกัษะในการส่ือสาร 
ทกัษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการ
อาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ ทกัษะการจดัการท่ีดี  

5. มิติดา้นลกัษณะชีวติ คือ เป็นผูท่ี้มีลกัษณะชีวติแห่งความขยนั อดทน ทุ่มเทท างานหนกั 
มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตย ์ มีวิสัยทศัน์ ทาทุกอย่างอยา่งดีเลิศ มีจิตสานึกประชาธิปไตย เห็น
คุณค่าในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีจิตสานึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม รวมทั้งมีชีวิตแห่งการประหยดั
อดออม  

จากทั้ง 5 มิติน้ี ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบความคิดเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม คือ มิติท่ี 2 และ
ท่ี 5 ไดแ้ก่ มิติทางดา้นจิตใจและมิติทางดา้นลกัษณะชีวติ  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสามารถ
สรุปได้ 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2551, หนา้ 1) คุณธรรม 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2550, หนา้ 5) ตวับ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมของนงลกัษณ์ (2551, หนา้ 62) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
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ของคนไทยในอนาคตของเกรียงศกัด์ิ (2546, หนา้ 110) และนกัวิชาการทางดา้นภาวะผูน้ า สามารถ
สรุปได ้4 ดา้นดงัน้ี  

1. จริยธรรมต่อตนเอง หมายถึง ผูน้ าจะตอ้งมีร่างกาย มีความรู้ มีทกัษะความสมารถ มี
ทกัษะชีวติ ความซ่ือสัตย ์ความมีสติสัมปชญัญะ ความรับผิดชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ความมีวินยั 
ความอดทน ความยุติธรรม ความประหยดั ความกลา้หาญ ความเสียสละ ความเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
การมีบุคลิกภาพท่ีดีและ ความพอเพียง  

2. จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน หมายถึง มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม การมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี การส่ือสารอยา่งชดัเจน การพฒันาทีมงานท่ีดี ยกยอ่งและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน การ
วางตน การควบคุมอารมณ์ ความจริงใจ ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เอาใจใส่ทุกขสุ์ข
ของเพื่อนร่วมงาน พูดจูงใจผูร่้วมงานท่ีดี ใชค้วามร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั การร่วมแกปั้ญหาและ
มีความเป็นกนัเองกบัเพื่อนร่วมงาน ก าหนดกรอบและแนวทางของการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
และตรงกบัความเป็นจริงของสังคมในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

3. จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูน้ าแสดงออกในการปฏิบติังาน การ
พฒันาวิสัยทศัน์ การสร้างความผูกพนัขององคก์ร การปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์และระเบียบ 
แก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและค านึงถึงประโยชน์ขององค์กร การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่บุคคลอ่ืน การตดัสินใจสั่งการท่ี
ถูกตอ้ง รับผิดชอบในผลงานและส่ิงท่ีตดัสินใจไปแลว้ มีระบบควบคุมและก ากบัติดตามงานอยา่ง
สม ่าเสมอ มีความคิดคิดริเร่ิมแสวงหาแนวทางใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน มีความโปร่งใสในการท างานสามารถตรวจสอบได ้ 

4. จริยธรรมต่อความรับผิดชอบงาน หมายถึง ภาระหรือพนัธะผูกพนัในการจะปฏิบติั
หน้าท่ีการงานของผูร่้วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยู่ร่วมกนั
ท างานในองคก์าร เจตคติของบุคคลเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้ปฏิบติังานตามระเบียบรู้จกัเคารพ
สิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและมีความซ่ือสัตย์สุจริต คนท่ีมีความ
รับผดิชอบ จะท าใหก้ารปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้และช่วยให้การท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัท่ีผูน้ าตอ้งสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งดี 
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2.7 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
1. ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุดรธานี มีคลา้ยผีเส้ือตวัใหญ่กระพือปีกบิน ลกัษณะภูมิประเทศ

โดยทัว่ไปเป็น ท่ีราบสูง สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล โดยเฉล่ียประมาณ 187 เมตร พื้นท่ีเอียงลาดลงสู่
แม่น ้าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ยทุ่งนา ป่าไม ้และภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย
และดินลูกรัง ขั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน ้ าหรืออุ้มน ้ าในฤดูแล้ง พื้นท่ีบางแห่งเป็นดินเค็ม ซ่ึง
ประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยไดผ้ลดีป่ากบัติดต่อกนัเป็นแนวยาวมีเทือกเขาท่ีส าคญั คือ เทือกเขาภู
ภาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั  

2. ลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศของจงัหวดัอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

อากาศร้อน อบอา้ว ในฤดูร้้อน และหนาวเยน็มากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอา้วมากท่ีสุด 
คือ เดือนเมษายน และหนาวเยน็ท่ีสุด คือ เดือนมกราคม  

ขอ้มูลดา้นการเมืองการปกครอง 
เขตการปกครอง มีพื้นท่ี 11,730.30 ตารางเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ 156 

ต าบล 1,880 หมู่บา้น 101 ชุมชน 1 องคก์ารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลนคร 62 เทศบาล
ต าบล 114 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

วสิัยทศัน์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จดัการศึกษามธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพได้

มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตาฐานระดบัสากลบนการศึกษาพื้นฐานความเป็นไทย 
พนัธกิจ 
1. จดัและส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษามธัยมศึกษาให้ประชากรวยัเรียนในเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
2. พฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะการด ารงชีวิตและทกัษะอาชีพ มี

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูมาระดบัสากล 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. บริหารจดัการระบบคุณภาพโดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
นโยบายและแผนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการขอ้มูลทัว่ไปจงัหวดั

อุดรธานี ตั้งอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง
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แผ่นดิน หมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,331,438.75 ไร่ เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ของภาคตะวนัเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ท่ี
เส้นท่ี 17 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 103 องศาตะวนัออก มีอณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ 6 จงัหวดั ดั้ง
น้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และ จงัหวดักาฬสินธ์ 
ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัล าภู และจงัหวดัเลย 
สภาพแผนท่ีเสดงท่ีตั้งโรงเรียน 
เครือข่ายพฒันาการศึกษา แบ่งออกเป็น 9 สหวทิยาเขต 
สหวทิยาเขตอุดรวทิยานุกูล จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตราชินูทิศ  จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตรักษอุ์ดร  จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตกรมหลวงประจกัษ ์จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตลุ่มน าปาว  จ านวน 8 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตโนนศรีวงั  จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตบา้นดุงทุ่งฝน จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตหนองหาน  จ านวน 6 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตพระพุทบาทบวับก จ านวน 7 โรงเรียน 
สถานท่ีตั้ง  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ตั้งอยูใ่นบริเวณ เลขท่ี 79 หมู่ 6 ถนน

เล่ียงเมือง ต าบลบา้นจัน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี รหสัไปรษณีย ์0-4212-3173 โทรสาร 0-4212-
3174 

สภาพการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จดัการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาในสังกดั 63 แห่ง นกัเรียนทั้งส้ิน 53,826 คน โดยแยกอยูต่าม
อ าเภอต่างๆ ในเขตจงัหวดัอุดรธานี ดั้งน้ี 

อ าเภอเมือง  จ านวน 16 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 19,744 คน 
อ าเภอหนองววัซอ จ านวน 3 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,518 คน 
อ าเภอเพญ็  จ านวน 4 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,077 คน 
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อ าเภอสร้างคอม จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,000 คน 
อ าเภอกุมภวาปี จ านวน 6 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 4,267 คน 
อ าเภอโนนสะอาด จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 995 คน 
อ าเภอศรีธาตุ  จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,926 คน 
อ าเภอวงัสามหมอ จ านวน 3 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 2,035 คน 
อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคมจ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 580 คน 
อ าเภอหนองแสง จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 510 คน 
อ าเภอหนองหาน จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,093 ค น 
อ าเภอทุงฝน  จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,4083 คน 
อ าเภอไชยวาน  จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 904 คน 
อ าเภอบา้นดุง  จ านวน 5 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 4,083 คน 
อ าเภอพิบูลยรั์กษ ์ จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 593 คน 
อ าเภอกู่แกว้  จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 523 คน 
อ าเภอกุดจบั  จ านวน 5 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,373 คน 
อ าเภอบา้นผอื  จ านวน 4 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,143 คน 
อ าเภอน ้าโสม  จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 2,122 คน 
อ าเภอนายงู  จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 935 คน 

 รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 53,826 คน 
 
ตารางที ่2.2 ข้อมูลด้านการศึกษา จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด (จ านวนนักเรียน) 
 

ขนาด จ านวนนกัเรียน จ านวนโรงเรียน รวม 
1. ขนาดเล็ก 
2. ขนาดกลาง 
3. ขนาดใหญ่ 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 

 นอ้ยกวา่ 500 คน 
 500 – 1,99 คน 
 1,500 – 2,499 คน 
 2,500 คนข้ึนไป 

30 
22 
5 
6 

63 

(ขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2558 , กลุ่มนโยบายและแผนส านกังานเขต
พื้ น ท่ีก าร ศึ กษามัธยม ศึกษา  เขต  20 ส านัก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, หนา้ 1) 
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จากท่ีกล่าวมาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จากรายงานผลการติดตาม
และการประเมินผลการบริหารและจดัการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2557 มาตรฐานตวับ่งช้ี ท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ผลการ
บริหารและการจดัการการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 (กลุ่มโนบาย
และแผน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20, 2557, หนา้ 87, (อดัส าเนา)) ดั้งนั้น หาก
องคก์รใดท่ีมีผูบ้ริหารขาดคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ฯลฯ องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ก็จะไม่สามารถแข่งขนักับผูอ่ื้นและไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไวมี้ 

 จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
จากขา้งตน้  
 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
สิทธิพงษ ์ พิรุณ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัก าแพงเพชร
พบวา่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดักาแพง
เพชร มีคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ตามทศันะของครูดรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร โดยภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมใน
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามทศันะของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร  ในภาพรวมพบวา่ มี
คุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ละเอียด แซ่คู (2546) ได้ศึกษาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทศันะของครูผูส้อนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 
1) คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทศันะของครูผูส้อน สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกมาตรฐาน 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นเล้ียงชีพชอบ 2) คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายมาตรฐานเรียงลาดบัไดด้งัน้ี มาตรฐานท่ี 3 รักเกียรติและศกัด์ิศรี มีความโปร่างใส
ใชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียง เล้ียงชีพชอบ กอปรกิจเพื่อสังคม รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 1 รักความ
สุจริต อุทิศเวลา รับใชป้ระชาดว้ยเมตตาธรรม และมาตรฐานท่ี 2 ริเร่ิมส่ิงใหม่ ใฝ่หาความรู้ กลา้สู้
กลา้ทานามาซ่ึงประโยชน์ส่วนรวม 3) การเปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทศันะของครูผูส้อนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ าแนก
ตามเพศ และประสบการณ์ท างาน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบโดยรวมทุกมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน
และรายด้านของแต่ละมาตรฐาน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีเพศชายและเพศหญิงและครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 15 ปี และประสบการณ์การท างาน 15 ปีข้ึนไป มีทศันะต่อ
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

วรภาส ประสมสุข (2549) ศึกษาเร่ือง หลกัการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
ผลการวจิยัพบวา่ หลกัพุทธธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการศึกษา มีจานวน 21 หลกัธรรม 
แยกตามหลกัการครองตน การครองคน การครองงาน ไดด้งัน้ี  

การครองตน สอดคลอ้งกบั 19 หลกัพุทธธรรม ไดแ้ก่ กลัยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ 
ธรรมคุม้ครองโลก 2 ธรรมทาให้งาม 2 กุศลมูล 3 สันโดษ 3 สุจริต 3 อธิปไตย 3 ฆราวาสธรรม 4 
พรหมวิหาร 4 สังคหะวตัถุ 4 อธิษฐานธรรม 4 เบญจธรรม พละ 5 กลัยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริส
ธรรม 7 อริยทรัพย ์7 และ ทศพิธราชธรรม การครองคน สอดคลอ้งกบั 15 หลกัพุทธธรรม ไดแ้ก่ กลั
ยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุม้ครองโลก 2 ธรรมท าให้งาม 2 กุศลมูล 3 สุจริต 3 อธิปไตย 3 
ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 สังคหะวตัถุ 4 กลัยาณมิตรธรรม 7 สัปปุริสธรรม 7 อปริหานิยธรรม 
7 อริยทรัพย ์7 และทศพิธราชธรรม การครองงาน สอดคลอ้งกบั 10 หลกัพุทธธรรม ไดแ้ก่ กลัยาณ
มิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมทาให้งาม 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2 สุจริต 3 อิทธิบาท 4 พละ 5 
ฆราวาสธรรม 4 สังคหะวตัถุ 4 และ สัปปุริสธรรม 7  

นอกจากน้ียงัพบวา่ มีจานวน 7 หลกัธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารการศึกษา ดา้น
การครองตน การครองคน และการครองงาน ไดแ้ก่ กลัยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมท าให้
งาม 2 สุจริต 3 ฆราวาสธรรม 4 สังคหะวตัถุ 4 และ สัปปุริสธรรม  

กนกวรรณ กิตติผดุงชยั (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีนนทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้ง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมของผูบ้ริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัจากมากท่ีสุดและรองลงมา
ตามล าดบั ดงัน้ี คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน การครองตนและการครองคน 2) ผูบ้ริหาร 
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ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้ง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

พรศกัด์ิ ทบัทิมหิน (2551) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ผลการวิจยัพบวา่ 1. การ
ปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ทุกด้านมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 ต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
เช่นเดียวกนั โดยครูท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่มีค่าเฉล่ียของระดบั ความคิดเห็นสูงกวา่
ครูวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 ต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
เช่นเดียวกนั ยกเวน้ดา้นการครองงาน มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยครูท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงกว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 คือ การ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในและนอกโรงเรียน ในเร่ืองการครองตน ครองคน ครองงาน 
บริหารแบบยืดหยุน่ไม่เคร่งครัดจนเกินไป วางตวัให้เหมาะสมน่านบัถือให้ความเป็นกนัเองแบบพี่
นอ้ง ผูบ้ริหารมีความจริงใจกบัครู ไม่หวงัแต่ความกา้วหนา้ขิงตนเพียงอยา่งเดียว และสร้างความ
สามคัคีและใหค้วามส าคญักบัครู ควบคู่ไปกบัความส าเร็จของงาน  

รจนา อา้ยพุก (2551) ไดศึ้กษาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน ท่ีมีต่อคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
พบวา่ ดา้นความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัสูงสุดคือ ดา้น
จริยธรรม และดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัต ่าคือดา้นจรรยาบรรณ การเปรียบเทียบระดบัความ
คาดหวงัของครูผูส้อน มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา(ขนาดเล็ก 
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ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) พบวา่ มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

นภดล ละอองคา (2553) ศึกษาเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ของผูบ้ริหารสังกดัเทศบาลในจง
หวดัมหาสารคาม พบวา่ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครอง
งาน และดา้นการครองคนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการครองตนอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) บุคลากร 
สังกดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีเพศและระยะเวลา ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เห็นวา่
ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมและรายดา้น ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

สุธาสินี แมน้ญาติ (2554) ไดศึ้กษาโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายตวัแปรสังเกต 
พบวา่ มีเพียงตวัแปรสังเกตความผกูพนัต่อองคก์าร ความรับผดิชอบและความซ่ือสัตยท่ี์มีพฤติกรรม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาโดยลาดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ 
ตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความซ่ือสัตย ์รองลงมา คือ ความผูกพนัต่อองคก์ารและความ
รับผิดชอบ ตามลาดบั ส่วนตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ วิสัยทศัน์ ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม พบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือ
พิจารณาโดยลาดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม 
รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรม ตามลาดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ คุณลกัษณะ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์
โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์  

สลิลทิพย ์ชูชาติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารใน การบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) 
ความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผู ้บริหารในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น จ าแนกเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการครองตน ตามหลกัฆราวาสธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ดา้นการครองคน ตามหลกัพรหมวิหารธรรม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการ



59 

ครองงาน ตามหลกัอิทธิบาทธรรม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแล้วพบว่า 
ครูผูส้อนท่ีมีเพศ อายุ และขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 เศรษฐ์ คุณทาบุตร (2546) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาจงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบวา่ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัเลย ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาดบัดงัน้ี 
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน และภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมต่อตวัเอง และ (2) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดต่างกนัในจงัหวดัเลยมีระดบัภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนั โดยระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเล็กสูงกวา่ของผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

กฤษณะ เหลืองทอง (2556) ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาล เมืองพะเยา ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลเมืองพะเยา มี
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมดา้นจรรยาบรรณต่อผูม้ารับบริการ อยู่ในระดบัมาก ส่วนภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้น
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพและภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  



บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี  

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวิชาการ/จริยธรรม และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยั

ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงจากสถิติใน ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 1,408 คน 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ผูว้ิจยัใช้การเปิดไดข้นาดตาราง ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 312 คน เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระจายอยา่งทัว่ถึง ผูว้จิยัจึงใช้การสุมอยา่งง่าย ซ่ึง
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 14 คน และครูผูส้อน จ านวน 298 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) เก่ียวกบัสถานภาพและวฒิุการศึกษา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 แบบสอบถามมีลกัษณะ เป็นมาตรวดัแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ย
ท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 72) มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัให้ไดต้ามลกัษณะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดมี้

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัท์
เฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มี
ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง มี 10 ขอ้ 2. ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน มี 10 ขอ้ และ 3. 
ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน มี 10 ขอ้ และ 4. ดา้นจริยธรรมต่อความรับผดิขอบงาน มี 5 ขอ้ 

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด าเนินการใน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ  
ผูว้ิจ ัยน าหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอความ

อนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ดร.วลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 2) ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและภาษาไทย และ 3) รศ.ดร.
ไพโรจน์ บวัสุข เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
กบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
ขอ้ค าถาม (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ท่ี
แสดงว่าข้อค าถามนั้นๆ มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไว ้(สุวิมล ติรกานันท์, 
ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบติั, 2543, 435) 

2. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 
(Try-out) จากผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ท่ี
ไม่ใช่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 30 ราย แลว้น าผลการทดลองใช้นั้นมาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าโดยวธีิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงพบวา่ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.92  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 พร้อมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเอง 

3.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมา จ านวนทั้งส้ิน 312 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3.4.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและวุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. วเิคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ทั้งโดยภาพรวมรายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียภาวะผูน้ าเชิง

จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างดา้นสถานภาพโดยใชก้าร
ทดสอบค่าที (t-test) ส่วนวุฒิการศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ทั้ง 4 ดา้น คือ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน จริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังานจริยธรรมต่อความรับผิดชอบงาน และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตาม 
สถานภาพและวฒิุการศึกษา 

ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ  านวน 
312 คน น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์  และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตามท่ีตั้งไว ้โดยมี
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

n    แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
X     แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.    แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t    แทน  ค่าสถิติที (t-test) 
F     แทน  ค่าสถิติเอฟ (F-test) 
SS    แทน  ผลรวมความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย 
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MS    แทน  ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสอง 
df    แทน  องศาความเป็นอิสระ 
p-values  แทน  ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 
**    แทน  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
*    แทน  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

312 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 312 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถาม
จากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของบุคคลากรสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามเป็น
ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   
1.1 ผูบ้ริหาร 14 4.50 
1.2 ครูผูส้อน 298 95.50 

รวม 312 100.00 

2. วุฒิการศึกษา   
2.1 ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี 246 78.80 
2.2 ปริญญาโท 
2.3 ปริญญาเอก 

56 
10 

17.90 
3.20 

รวม 312 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 312 คน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพพบวา่เป็นผูบ้ริหาร (ร้อยละ 4.50) นอ้ยกวา่ ครูผูส้อน (ร้อยละ 95.50) และเม่ือ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา่ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี (ร้อยละ 78.80) ปริญญาโท (ร้อยละ 
17.90) ส่วนนอ้ยท่ีสุดคือปริญญาเอก (ร้อยละ 3.20) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ระดับศึกษาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 และเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปี
การศึกษา 2558 จ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
 1.  ผลการวิ เคราะห์ภาวะผู ้น า เชิงจริยธรรมของผู ้บ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา            

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสถานภาพ 
3. ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ดงัน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
และเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 
ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้
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ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 โดยรวม
และรายด้าน 

 

ข้อที่ โดยรวมและรายด้าน 
ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง 4.54 0.32 2 มากท่ีสุด 
2. ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 4.48 0.31 4 มาก 
3. ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน 4.49 0.34 3 มาก 

4. ดา้นจริยธรรมต่อความรับผดิชอบงาน 4.63 0.48 1 มากท่ีสุด 
รวม 4.53 0.24  มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X  = 4.53) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 ดา้น  

มีด้านสังเกตว่าด้านท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านจริยธรรมต่อความรับผิดชอบงาน          
(X  = 4.63) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน (X =4.48) 

1. ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง เป็นผล
การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 

 

ข้อที่ ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ในการด าเนินชีวติ  4.83 0.40 1 มากท่ีสุด 
2. ท่านมีสติสัมปชญัญะ ในการควบคุมตนเอง  4.67 0.52 2 มากท่ีสุด 
3. ท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  4.66 0.57 3 มากท่ีสุด 

4. ท่านมีความขยนัหมั่นเพียรท าหน้าท่ีการงานอย่าง
อดทนจนเกิดผลส าเร็จ  

4.52 0.61 5 มากท่ีสุด 

5. ท่านมีวินยั ประพฤติปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผน
ขอ้บงัคบัของตนเองและสังคม  

4.54 0.64 4 มากท่ีสุด 

6. ท่านมีความอดทนต่อการรับฟังปัญหาและการ
วพิากษว์จิารณ์  

4.43 0.70 8 มาก 

7. ท่านมีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมอยา่งเสมอภาค
ต่อผูอ่ื้น  

4.40 0.78 10 มาก 

8. ท่านประหยดั รู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างจ ากดั แต่เกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุด  

4.42 0.73 9 มาก 

9. ท่านมีความกลา้หาญ กลา้คิด กลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบับุคคล และตามกาลเทศะ  

4.45 0.72 7 มาก 

10. ท่านเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.48 0.74 6 มาก 
รวม 4.54 0.32  มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 5 
ขอ้  

มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต ในการด าเนินชีวิต   
(X  = 4.83) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคต่อ
ผูอ่ื้น (X =4.40) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง
จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558          
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง จ าแนกตามสถานภาพ 

  0.48 2.34 0.53 

 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง 14 4.87 0.09 298 4.52 0.32 11.10** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา      
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยวิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
 
 

ค่าเฉลีย่ตาม 
วุฒิการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F Sig. 

 
ต ่ากวา่
หรือ

เทียบเท่าฯ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.24 0.62 5.94** 0.00 
ด้าน

จริยธรรม
ต่อตนเอง 

ภายในกลุ่ม 309 32.36 0.10 

 4.53 4.53 4.89 รวม 311 33.60 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกนั โดยต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรีมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ด้าน
จริยธรรมต่อตนเอง แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 
2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือ

เทยีบเท่า 
(X  = 4.53) 

ปริญญาโท 
(X  = 4.53) 

ปริญญาเอก 
(X  = 4.89) 

ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า (X  = 4.53) 

- - 0.35* 

ปริญญาโท (X  = 4.53) - - 0.35* 
ปริญญาเอก (X  = 4.89) -0.35* -0.35* - 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
พบวา่ ระดบัปริญญาเอกกบัต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและปริญญาเอกกบัปริญญาโท แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและปริญญา
โทมีระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก  

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสถานภาพและ
วุฒิการศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน
เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

 

ข้อที่ ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือร่วมงาน 
ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 4.66 0.59 3 มากท่ีสุด 
2. ท่านส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา  4.39 0.71 8 มาก 
3. ท่านพฒันาทีมงานอยูเ่สมอ 4.30 0.81 9 มาก 

4. ท่านยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน  4.28 0.78 10 มาก 
5. ท่านวางตนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  4.41 0.72 6 มาก 
6. ท่านควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติได้ทุก

สถานการณ์  
4.40 0.75 7 มาก 

7. ท่านมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น  4.41 0.75 5 มาก 
8. ท่านใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น  
4.54 0.73 4 มากท่ีสุด 

9. ท่านมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน  4.70 1.22 1 มากท่ีสุด 
10. ท่านพูดจูงใจเพื่อนร่วมงานไดดี้  4.67 0.64 2 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.31  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อน
ร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.48) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 
ขอ้ 

มีข้อสังเกตว่า  ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน              
(X  = 4.70) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน (X  = 4.28) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน จ าแนกตามสถานภาพ 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อเพื่อร่วมงาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 14 4.89 0.07 298 4.46 0.30 16.30** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัโดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
มากกวา่ครูผูส้อน 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อเพื่อนร่วมงาน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญา
เอก โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ด้าน
จริยธรรม
ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน  

ค่าเฉลีย่ตาม 
วุฒิการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่
หรือ

เทียบเท่า
ฯ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.98 0.99 10.60** 0.00 
ภายในกลุ่ม 309 28.92 0.94 

4.45 4.50 4.91 รวม 311 30.91 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อ
ร่วมงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกนั โดยขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กต ่ากวา่หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.10 ผลการทดสอบรายคู่ ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 
2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ต ่ากว่าหรือเทยีบเท่า

ปริญญาตรี 
(X  = 4.45) 

ปริญญาโท 
(X  = 4.50) 

ปริญญาเอก 
(X  = 4.91) 

ต ่ า ก ว่ าห รือ เที ยบ เ ท่ า
ปริญญาตรี (X  = 4.45) 

- - 0.45* 

ปริญญาโท (X  = 4.50) - - 0.41* 
ปริญญาเอก (X  = 4.91) -0.45* -0.41* - 

 
จากตารางท่ี 4.10  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 

พบวา่ ระดบัปริญญาเอกกบัต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรีและระดบัปริญญาเอกกบัระดบัปริญญา
โท แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 โดย ปริญญาเอกมีระดบัท่ีสูงกวา่  

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับด าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามสถานภาพและ
วุฒิการศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน
เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558           
ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน 

 

ข้อที่ ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน 
ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ท่านพฒันาวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน  4.68 0.56 1 มากท่ีสุด 
2. ท่านสร้างความผกูพนัของบุคลากรในโรงเรียน  4.49 0.69 5 มาก 
3. ท่านปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบ  4.45 0.72  มาก 

4. ท่านน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร  

4.44 0.72 7 มาก 

5. ท่านแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและค านึงถึง
ประโยชน์ของโรงเรียน 

4.44 0.65 8 มาก 

6. ท่านเปิดเผยขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง  4.39 0.72 9 มาก 
7. ท่านมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่บุคคล

ในโรงเรียน 
4.51 0.64 4 มากท่ีสุด 

8. ท่านตดัสินใจสั่งการท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 4.48 0.71 6 มาก 
9. ท่านรับผดิชอบในผลงานและส่ิงท่ีตดัสินใจไปแลว้  4.54 0.68 2 มากท่ีสุด 

10. โรงเรียนของท่านมีระบบควบคุมและก ากบัติดตาม
งานอยา่งสม ่าเสมอ  

4.52 0.70 3 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.34  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.49) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 
6 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านพฒันาวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน (X  = 4.68) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านเปิดเผยขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง (X  = 4.39) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน 14 4.86 0.08 298 4.48 0.33 12.82** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนัโดยนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการปฏิบติังาน จ าแนกเป็น 3 ระดบัคือ คือ ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี, ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอกโดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว      
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
 
 

ด้าน
จริยธรรม
ต่อการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
วุฒิการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่
หรือ

เทียบเท่า
ฯ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.19 1.09 9.91 0.52 
ภายในกลุ่ม 309 34.18 0.11 

4.50 4.39 4.89 รวม 311 36.37 - 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ไม่แตกต่างกนั  

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้าน
จริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา         
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558             
ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน 

 

ข้อที่ ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน 
ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 4.63 0.63 3 มากท่ีสุด 
2. บุคลากรในโรงเรียนของท่านปฏิบติังานตามระเบียบ 

และขอ้บงัคบั 
4.59 0.64 4 มากท่ีสุด 

3. ท่านเคารพสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้น 4.53 0.69 5 มากท่ีสุด 
4. ท่านปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต 
4.69 1.73 2 มากท่ีสุด 

5. ท่านสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดด้ว้ยความราบร่ืน 4.71 0.59 1 มากท่ีสุด 
รวม 4.63 0.48  มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X =4.63) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด 5 ขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดด้ว้ยความ
ราบร่ืน ( X =4.71) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ท่านเคารพสิทธิและการตัดสินใจของผู ้อ่ืน          
(X =4.53) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการรับผิดชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์         
ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน 14 4.78 0.12 298 4.62 0.49 3.63** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
รับผิดชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน มากกวา่ครูผูส้อน 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการรับผิดชอบงาน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี, ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว     
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558            
ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ด้าน
จริยธรรม
ต่อการ

รับผดิชอบ
งาน 

ค่าเฉลีย่ตาม 
วุฒิการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ต ่ากวา่
หรือ

เทียบเท่า
ฯ 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.99 0.49 2.16 0.11 
ภายในกลุ่ม 309 71.03 0.23 

4.60 4.72 4.82 รวม 311 72.02 - 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ไม่แตกต่างกนั  
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 4 ดา้นคือ 
จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน และจริยธรรมต่อความ
รับผดิชอบงาน เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตาม สถานภาพ
และวุฒิการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 312 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.92 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และ
การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบ
ที (t – test) และการทดสอบค่าเอฟ (F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ซ่ึงมีประเด็นในการน าเสนอดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ

ส่วนต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 312 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามตอบ
กลบัคืนมา จ านวน 312 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คือ ต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 ปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.90 และ ปริญญาเอก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และท่ีจ าแนกตามสถานภาพ เป็น
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ครูผูส้อน จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 และ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 

5.1.2 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X  = 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 5 ขอ้ 

มีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต ในการด าเนินชีวิต   
(X  = 4.83) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านมีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคต่อ
ผูอ่ื้น (X =4.40) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพพบวา่ แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X  = 4.48) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 ขอ้  

มีข้อสังเกตว่า  ข้อท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน             
(X  = 4.70) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน (X  = 4.28) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อร่วมงาน
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงานและการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 
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ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 4.49) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 6 ขอ้ 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านพฒันาวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน (X  = 4.68) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านเปิดเผยขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง (X  = 4.39) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการปฏิบติังาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพพบวา่ แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน และ
การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.63) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 5 ขอ้  

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดด้ว้ยความ
ราบร่ืน ( X  = 4.71) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านเคารพสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้น        
(X  = 4.53) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรม
ต่อการรับผิดชอบงาน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกัน และเม่ือจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
การวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดอ้ภิปราย
ผลจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวจิยัโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 โดยรวมและรายด้าน  
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จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 โดยรวม พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 
2558 โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรมต่อการรับผดิชอบงานรับผดิชอบต่องานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการ
มีกฎหมายท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจึง
ส่งผลให้ระดับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับท่ีสูง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ละเอียด แซ่คู (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตาม
ทศันะของครูผูส้อนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 1) คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง พบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริหารมีความซ่ือสัตย ์ สุจริต ในการด าเนินชีวิต มีสติสัมปชญัญะ ในการควบคุมตนเอง มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีวินยั ประพฤติปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัของตนเอง
และสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รจนา อา้ยพุก (2551) ไดศึ้กษาคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน ท่ีมีต่อ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัแพร่ พบวา่ ดา้นความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความ
คาดหวงัสูงสุดคือ ดา้นจริยธรรม และดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัต ่าคือดา้นจรรยาบรรณ การ
เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ และสอดคลอ้งกบั งาน
วิชาการของ เปรม ติณสูลานนท์ (2549, หนา้ 16) โดย มิชิตา จ าปาเทศ เขียนบทความ เร่ือง เรียนรู้
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การบริหารจาก “จริยธรรมผูน้ า 14 ประการกบัการบริหารธุรกิจ” โดยในบทความดงักล่าวได้
กล่าวถึง ปาฐกถาเร่ือง “แนวทางพระราชด าริสู่การบริหารจดัการภาครัฐ” ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ของ ฯพณฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษและมีการกล่าวถึงหลายคร้ังในมุมมองและบริบทต่างๆ กนัเขาคิดว่าพระราชด าริบทน้ีมี
ประโยชน์ต่อการท างานของนกับริหาร มิใช่นอ้ยแมแ้ต่ในภาคธุรกิจโดยค าปาฐกถาเป็นดงัน้ี 1) การ
บริหารจะตอ้งเป็นการบริหารเพื่อความมัน่คงของชาติ เพื่อความเจริญของประเทศ และเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน การบริหารจะตอ้งไม่เอาประโยชน์ส่วนตวั ประโยชน์ของญาติพี่น้อง 
ประโยชน์ของบริวารเขา้มาเก่ียวขอ้ง 2) จะตอ้งบริหารดว้ยความสามคัคี เพราะจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือและความเขม้แข็ง ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 3) จะตอ้งบริหารดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
พระองคท์รงรับสั่งวา่จะตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริตทั้งในความคิด การพูดและการกระท า ผมขอให้ความเห็น
ส่วนตวั เป็นการขยายความ ผูบ้ริหารนอกจากจะซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ ตอ้งดูแลคนรอบขา้งตวัเราให้
ซ่ือสัตยสุ์จริตดว้ย ยิ่งไปกว่านั้นผูบ้ริหารจ าตอ้งเพิ่มเติมค าวา่ เสียสละและจงรักภกัดีเขา้ไปดว้ย        
4)จะตอ้งเป็นการบริหารท่ีถูกตอ้ง คือ ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามกฎเกณฑ์ เท่ียงธรรม เท่ียงตรง มี
ประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูง ความเห็นส่วนตวัของผม เห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีมาตรฐาน
เดียวเสมอหนา้กนั ทัว่ถึงกนั ตอ้งไม่มีหลายมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานเลยหรือใชม้าตรฐานตาม
อารมณ์ มาตรฐาน ตามกิเลส 5) จะตอ้งเป็นการบริหารงานท่ีเป็นเอกภาพ คือ การประสานงาน 
ประสานประโยชน์ ระหว่างหน่วยงาน พระราชด าริน้ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย แต่โดยขอ้เท็จจริง 
หน่วยงานภาครัฐค่อนขา้งละเลยจนเป็นอุปสรรคท่ีไม่มี ในต ารา บางทีก็กลายเป็นการแข่งขนัหรือ
เป็นการแก่งแย่งกนัเองระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 6) ตอ้งบริหารดว้ยความเฉียบอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง 
เช่น พระมหาชนก ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่กลวัล าบาก กลวัเหน่ือย ด ารงความมุ่งหมายอยา่ง กลา้หาญ 
กลา้เผชิญอุปสรรคและอดทนต่อความยากล าบาก 7) ผูบ้ริหารตอ้งไม่หวาดกลวัต่ออิทธิพลใดๆ และ
ตอ้งอยูก่นัคนละฝ่ายกบัความไม่ถูกตอ้ง 8) ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรู้อยา่งจริงจงั อยา่งลึกซ้ึง 
อยา่งกวา้งขวาง ทั้งทางลึกและทางกวา้ง 9) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความส านึก ในความรับผิดชอบและ
เห็นความส าคญัของงาน ความรับผดิชอบ หมายรวมถึงความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุตามกฎ
ท่ีก าหนด พระเจา้อยูห่วัรับสั่งวา่ การเห็นความส าคญัของงาน ความส านึกในความรับผิดชอบและ
ความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตอ้งท าพร้อมและควบคู่กนัไป 10) ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัทรัพยากร
อยา่งประหยดัและฉลาด มีความถูกตอ้งเหมาะสม การท่ีพระเจา้อยูห่วัพระราชทานทฤษฎีใหม่ ท่ีได้
ยนิจนชินหูวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช้ีแนวทางในการด ารงชีวิตใหม่ ให้พวกเราพออยูพ่อกิน ท า
ให้เกิดการสมดุลการด ารงชีพอยา่งประหยดัและฉลาด 11) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีสติมีปัญญา สามารถ
พิจารณาปัญหาไดก้วา้งไกลรอบคอบทุกแง่มุมส่วนตวัเห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ทนัสมยั ทนั
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เหตุการณ์ทัว่โลก โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตน 12) ผูบ้ริหารตอ้งแน่วแน่ท่ีจะแกไ้ขในส่ิงผิด ทุก
คนคงไดย้ิน ผมเชิญมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ เห็นวา่ผูบ้ริหารจะตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบในส่ิงท่ี
ผดิและมีความแน่วแน่ท่ีจะแกไ้ข การบริหารยอ่มผิดพลาดได ้แมจ้ะรอบคอบระมดัระวงัแลว้ ดงันั้น 
การแกไ้ขส่ิงท่ีผิดจึงไม่ใช่เร่ืองน่าละอาย การท าชัว่ ประพฤติชัว่ต่างหากท่ีน่าละอาย 13) ผูบ้ริหาร
จะตอ้งบริหารแบบปิดทองหลงัองคพ์ระปฏิมา ขอ้น้ีมาจากเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเดียวกนั ผมเดา
วา่ทรงหมายถึงการไม่โออ้วดมุ่งแต่ผลงานไม่หวงัค าชมเชย ภูมิใจแต่ความส าเร็จ 14) ผูบ้ริหารทุก
ระดบัท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัการปฏิบติัในดา้นจริยธรรมต่อตนเองไม่เท่ากนั จึงมีระดบัความคิดเห็นท่ี แตกต่างกนัซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เศรษฐ์ คุณทาบุตร (2546) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิจยัพบว่า (1) ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัเลย ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามลาดบัดงัน้ี ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อการ
ปฏิบติังาน และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตวัเอง และ (2) ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดต่างกนั
ในจงัหวดัเลยมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนั โดยระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กสูงกว่าของผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการปฏิบติัดา้นจริยธรรมต่อตนเอง
แตดต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภดล ละอองคา (2553) ศึกษาเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ของผูบ้ริหารสังกดัเทศบาลในจงหวดัมหาสารคาม พบวา่ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครองงาน และดา้นการครองคนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
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การครองตนอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) บุคลากร สังกดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีเพศและ
ระยะเวลา ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เห็นวา่ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมและรายดา้น 
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

5.2.3 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน  

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน พบว่า 
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้น
อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน พูดจูงใจเพื่อนร่วมงานไดดี้ มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความจริงใจต่อผูอ่ื้น วางตน
ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภดล ละอองคา (2553) ศึกษาเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม ของผูบ้ริหารสังกดัเทศบาลในจงหวดัมหาสารคาม พบวา่ผูบ้ริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมและรายดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครองงาน และดา้นการครองคนอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนดา้นการครองตนอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) บุคลากร สังกดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมี
เพศและระยะเวลา ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เห็นวา่ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมและ
รายดา้น ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั กนกวรรณ กิตติผดุงชยั (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ี
นนทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้ง มีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงตามลาดบัจากมากท่ีสุดและรองลงมาตามลาดบั  ดงัน้ี คุณธรรมจริยธรรมในการครองงาน 
การครองตนและการครองคน 2) ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและครูอตัราจา้ง มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน จ าแนกตามสถานภาพ 
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ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ต่างไม่ร่วมกนัปฏิบติัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อร่วมงาน จึงมีระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สิทธิพงษ ์พิรุณ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณธรรมใน
การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนตามทศันะของครูผูส้อน สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จงัหวดักาแพงเพชรพบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดักาแพงเพชร มีคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน ตามทศันะของครูดรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จงัหวดักาแพงเพชร โดยภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร ในภาพรวมพบวา่ มีคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ี
อยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือน
ร่วมงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพร้อมใน
การมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อร่วมงาน ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p <0.01) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษารจนา อา้ยพุก (2551) ไดศึ้กษาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน ท่ีมีต่อ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัแพร่ พบวา่ ดา้นความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความ
คาดหวงัสูงสุดคือ ดา้นจริยธรรม และดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัต ่าคือดา้นจรรยาบรรณ การ
เปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ โดยจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา(ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) พบวา่ มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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5.2.4 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน พบว่า 
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะวา่ บุคลากรมีการพฒันาวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน มีผลงานเพื่อน าเสนอเพื่อ
รับการเขา้ตรวจ โรงเรียนมีระบบควบคุมและก ากบัติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ มีการกระจายอ านาจ
การตดัสินใจให้แก่บุคคลในโรงเรียน มีการสร้างความผูกพนัของบุคลากรในโรงเรียน มีการ
ตดัสินใจสั่งการท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิทธิพงษ ์พิรุณ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณธรรม
ในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนตามทัศนะของครูผูส้อน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดักาแพงเพชรพบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดักาแพงเพชร มีคุณธรรมในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ตามทศันะของครูดรงเรียนเอกชน สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร โดยภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมในการบริหารงานของผู ้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจ าแนกตามขนาดโรงเรียนตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร ในภาพรวมพบวา่ มีคุณธรรมในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูผู้ส้อน
ต่างไม่ร่วมกันปฏิบติัด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน จึงมีระดับความคิดเห็น แตกต่างกันซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรศกัด์ิ ทบัทิมหิน (2551) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  ์ เขต 4 
ผลการวิจยัพบวา่ 1. การปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 โดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 2. เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 ต่อการ
ปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกนั โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่มีค่าเฉล่ีย
ของระดบั ความคิดเห็นสูงกวา่ครูวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ต่อการปฏิบติัตน
ตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกนั ยกเวน้ดา้นการครองงาน มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นสูงกวา่
ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 คือ การ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในและนอกโรงเรียน ในเร่ืองการครองตน ครองคน ครองงาน 
บริหารแบบยืดหยุน่ไม่เคร่งครัดจนเกินไป วางตวัให้เหมาะสมน่านบัถือให้ความเป็นกนัเองแบบพี่
นอ้ง ผูบ้ริหารมีความจริงใจกบัครู ไม่หวงัแต่ความกา้วหนา้ขิงตนเพียงอย่างเดียว และสร้างความ
สามคัคีและใหค้วามส าคญักบัครู ควบคู่ไปกบัความส าเร็จของงาน  

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกันมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้าน
จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารหรือครูผูส้อนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการปฏิบติัด้านจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ พรศกัด์ิ ทบัทิมหิน (2551) ได้ศึกษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 4 ผลการวิจยั
พบวา่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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บุรีรัมย ์เขต 4 ต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบติัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

5.2.5 ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน พบวา่ 
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ดา้นจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ี
เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า บุคลากรสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้ดว้ยความราบร่ืน และ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานตามระเบียบ และขอ้บงัคบั มีการเคารพสิทธิและการ
ตดัสินใจของผูอ่ื้น รจนา อา้ยพุก (2551) ไดศึ้กษาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามระดบัความคาดหวงัของครูผูส้อน ท่ีมีต่อคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
พบวา่ ดา้นความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัสูงสุดคือ ดา้น
จริยธรรม และดา้นท่ีมีระดบัความคาดหวงัต ่าคือดา้นจรรยาบรรณ การเปรียบเทียบระดบัความ
คาดหวงัของครูผูส้อน มีต่อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัแพร่ โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา(ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) พบวา่ มีระดบัความคาดหวงัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันมีระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศต่างไม่ร่วมกนัปฏิบติั ดา้นจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน จึงมีระดบั
ความคิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สลิลทิพย ์ ชูชาติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารใน การบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแลว้พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศ อาย ุ
และขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
ในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ไม่
แตกต่างกนัทุกดา้น ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2558 ด้านจริยธรรมต่อการ
รับผดิชอบงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ด้านจริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลกระทบต่อภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนเพราะมีความพร้อมด้าน จริยธรรมต่อการรับผิดชอบงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรศกัด์ิ ทบัทิมหิน (2551) ไดศึ้กษาการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  ์ เขต 4 
ผลการวิจยัพบวา่ และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ต่อการปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมมี
การปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุก
ดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกนั โดยครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีค่าเฉล่ียของระดบั ความคิดเห็นสูงกว่าครูวุฒิการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัย เ ร่ืองภาวะผู ้น า เ ชิ งจ ริยธรรมของผู ้บ ริหารโรง เ รียนมัธยมศึกษา                
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1.1 จากผลการศึกษาโดยรวมพบวา่ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด  
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ดงันั้น ควรส่งเสริมสนับสนุน การท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานในโรงเรียน เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะไดมี้ความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัและสามารถพฒันาองคก์รจากศกัยภาพของทุกคน  

1.2 ดา้นจริยธรรมต่อตนเอง จากผลการวจิยัพบวา่ ประเด็น ท่านมีความยติุธรรม ให ้
ความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคต่อผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น ควรส่งเสริมการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในสถานศึกษาทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกบั
บุคลากรทุกคน 

1.3 ดา้นจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน จากผลการวจิยัพบวา่ ประเด็น ท่านควบคุมอารมณ์ 
ให้เป็นปกติไดทุ้กสถานการณ์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น ควรพฒันาวุฒิภาวะดา้นอารมณ์กบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึงจะท าให้มีการส่งเสริมการยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

1.4 ดา้นจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน จากผลการวจิยัพบวา่ ประเด็น ท่านเปิดเผยขอ้มูล 
ข่าวสารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ดงันั้น ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งรอบดา้นเพื่อให้ทุกฝ่ายไดรั้บรู้
ร่วมกนั 

1.5 ดา้นต่อการรับผดิชอบงาน จากผลการวจิยัพบวา่ ท่านเคารพสิทธิและการตดัสินใจ 
ของผูอ่ื้น ดงันั้น ควรส่งเสริมการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการตดัสินใจร่วมกนัอยา่ง
มีเหตุผลของคนในองคก์ร 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการศึกษาท่ีไดส้รุปและอภิปรายมานั้น ผูศึ้กษามีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการ

น าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคต่อผูอ่ื้น     

มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
2. ผูบ้ริหารและคณะครูควรยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน ควรมีการท างานอยา่งเป็น

ทีมเพื่อใหเ้กิดความสามคัคี  
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีจริยธรรมต่อการปฏิบติังาน มีเปิดเผย

ขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน และมีการแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นระบบ 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทางการศึกษาควรมีจริยธรรมต่อ
การรับผดิชอบงาน มีการเคารพสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท างาน 
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3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการภาวะผูน้ าของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

มธัยมศึกษา เน่ืองจากแต่ละสถานศึกษามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าของสถานศึกษาต่างกนั 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

1. ภาษาไทย 
1) หนังสือทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  3.  ดี: ส่งเสริม
ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ม.ป.ท.  

กว ีวงศพ์ุฒ. (2542). ภาวะผู้น า. กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมการบญัชี. 2542.  
กิติมา  ปรีดีดิลก. (2545) Instructional Leadership: บทบาทท่ีไม่ควรถกูลืม กรุงเทพฯ : บริษทัเยลโล่

การพิมพ ์ 
              . (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : อกัษราพิพฒัน์  
เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่. (2529). การเป็นผู้นา ในมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 5 ม.ป.ป.  
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2546). ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ กรุงเทพฯ : 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี.  
จาเริญรัตน์ เจือจนัทร์. (2548). จริยศาสตร์: จริยธรรมสาหรับผู้บริหาร. กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ . 
จุมพล หนิมพานิช. (2531). "ความเป็นผูน้า" ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการ

บริหาร หน่วยท่ี 14 นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาวทิยาการจดัการ.  
ชยัพร วชิชาวธุ. (2531). “แนวคิดและพฒันาการใหม่ในการปลูกฝังจริยธรรมม”. วารสารครุศาสตร์ 

(เอกสารอดัสาเนา). 
เชาว ์อินใย. (2543). ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการวิจัย. เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ.์  
ดวงเดือน พนัธุนาวิน. (2539). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและพัฒนาบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 2.

กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  
ธงชยั สันติวงษ.์ (2550). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพาณิช. 2550 .  
ธวชั บุณยมณี. (2550). ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ . 
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์. (2542). เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา. เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์.  
ธีระ รุญเจริญ. (2550). การบริหารโรงเรียนยคุปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท.  
นงลกัษณ์ วิรัชชยั ศจีมาศ ณ วิเชียร และพิศสมยั อรทยั. (2551). รายงานการวิจัยเร่ืองการวิจัยและ

พัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณธรรมจริยธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) . 

นพพงษ ์บุญจิตราดุล. (2534). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพบ์พิธการพิมพ.์  



97 
 

                 . (2551). หลักการและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : เทียมฟ้า.  
นิคม นาคอา้ย. (2550). ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม: แนวคิดในโลกตะวันตก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ.  
ประพนัธ์ สุริหาร. (2551). ศัพท์ทางวิชาการ. ขอนแก่น : คลงันานาวทิยา. 
ประเวศ วะสี. (2544). ภาวะผู้น า พยาธิสภาพสังคมไทยและวิธีแก้ไข. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : พิฆ

เณศพร้ินต้ิง เซ็นเตอร์.  
พรนพ พุกกะพนัธ์. (2550). ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดกัซ์.  
พระธรรมญาณมุนี. (2531). พระธรรมญาณมนุี 84 .กรุงเทพฯ : อมัรินทร์การพิมพ ์. 
พระธรรมปิฎก. (2542) .ผู้นา. พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพฯ : มติชน.  
พระธรรมปิฎก. (ป.อ.ปยุตฺโต). (2543). การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน .กรุงเทพฯ : 

สหธรรมมิก.  
พะยอม วงศส์ารศรี. (2549). องค์การและการจัดการ. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ : สุภาการพิมพ.์  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา . 

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง.  
มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ. (2549). เรียนรู้การบริหารจาก “จริยธรรมผูน้ า 14 ประการกบัการ

บริหารธุรกิจ”. ประชาชาติธุรกจิ, 29(2773). 
รังสรรค ์ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นา. กรุงเทพฯ :  ธนธชัการพิมพ.์  
วโิรจน์ สารรัตนะ . (2549). การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หน้าท่ี ประเดน็และการวิเคราะห์ 

. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : ทิพยว์สุิทธ์ิ.  
               . (2553) . ผู้บริหารโรงเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ.  
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ. (2544). ภาวะผู้น ากับวิกฤตระบบราชการไทย. 

กรุงเทพฯ : มติชน.  
สาโรช บวัศรี. (2542). จริยธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ :คุรุสภา . 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา. กรุงเทพฯ :ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. (2552). “ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรม” ใน ชุดฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน 
สาหรับผู้บริหาร ม.ป.ท.  

สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์.(2544). “ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรม”.ในเอกสารคาสอนวิชาพฤติกรรมองค์การ.
เชียงราย : สถาบนัราชภฎัเชียงราย . 



98 
 

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่:แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ :
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ . 

เสนาะ  ติ เย าว์ .  ( 2 550 ) .  หลักการบริหาร .  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  2 ก รุ ง เทพฯ  : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์. (2522). พฤติกรรมผู้นาทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช  
                . (2536). พฤติกรรมผู้นา. พิษณุโลก : พิฆเณศ.  
โสรัจ พิศชวนชม. (2542). หลักสูตรและการจัดการมธัยมศึกษา อุดรธานี ส านกังานส่งเสริมวิชาการ 

.คณะครุศาสตร์ : สถาบนัราชภฎัอุดรธานี.  
หวน พินธุพนั. (2551). ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัลยัศรี

นครินทรวโิรฒ.  
อนุกูล เยีย่งพฤกษาวลัย ์. (2549). มิติใหม่ของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งแสงการพิมพ.์ 
อาจอง ชุมสาย. (2550). คุณธรรมนาความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความ

เป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี คอมมิวนิเคชัน่.  
อานนัท์ ปันยารชุน. (2544). ผู้น าคือผู้ ท่ีคนอ่ืนอยากเดินตาม. พิมพค์ร้ัง 3. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิช.  
 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กนกวรรณ กิตติผดุงชยั. (2551). "พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1" . วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัรังสิต.  

กฤษณะ เหลืองทอง. (2556). ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลเมือง
พะเยา. การคน้คว่าอิสระการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิต
วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัพะเยา. 

นภดล ละอองคา. (2553). “คุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหารสังกดัเทศบาลในจงัหวดัมหาสารคาม”.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

พรศกัด์ิ ทบัทิมหิน. (2551). “การปฏิบติัตนตามคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4". วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย.์  

 



99 
 

 
ภานุพงษ ์ธนูสาร. (2555). "การศึกษาภาวะผูน้าเชิงคุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ทศันะครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 สุโขทยั-ตาก”. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, 
มหาวทิยาลยันเรศวร.  

รจนา อา้ยพุก และคณะ. (2551). “ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคาดหวงัของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
แพร่”. วิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิต
วทิยาลยั, มหาวทิยาลยันเรศวร . 

ละเอียด แซ่คู. (2546). "ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะ  
ของครูผูส้อน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา" .วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา.  

วรภาส ประสมสุข. (2549). “หลกัการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั
นเรศวร. 

วรีะวฒัน์ หงอยผาลา. (2545). “ระดบัการใชก้ระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, สถาบนัราชภฏัสกลนคร.  

 เศรษฐ์ คุณทาบุตร. (2556). ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  จงัหวดัเลย. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สลิลทิพ ชูชาติ. (2556). “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2”. วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต
, สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.  

สิทธิพงษ ์พิรุณ. (2545). "ศึกษาคุณธรรมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนตามทศันะ
ของครูผูส้อน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจงัหวดักาแพงเพชร". 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิต
วทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฎักาแพงเพชร.  

 



100 
 

สุธาสินี แมน้ญาติ. (2555). "โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ะเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน". วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

อมัพร เลิศณรงค์. (2545). “ความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ” . 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา.  

 
  3) เวบ็ไซต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) “คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ” คน้คืนวนัท่ี 5 มกราคม 2554 จาก

http://www.moe.go.th  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) “จริยธรรมและจรรยาสาหรับครู” คน้คืนวนัท่ี 

18 ธนัวาคม 2551จาก http:// www.ocsc.go.th/project/ethic_link1-2  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน “คุณธรรม 4 ประการ” คน้คืนวนัท่ี 5 สิงหาคม 2555 

จาก http:// www.ocsc.go.th/project/ethic_link1-2  
สุเทพ ปาลสาร (2554) “ภาวะผูน้าเชิงจริยธรรมและความหลากหลาย” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 

2555 จาก http://el-suthep.blogspot.com/  
 

2. ภาษาองักฤษ 
 1) Grneral Book 
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall.  
Bass, Bernard M. (1985) Leadership and Performance Beyond Expection. New York: The Free 

Press.  
Burns, James M. (1987) Leadership. New York: Harper & Row.  
Daft, L .(1999) Leadership: Theory and Practice. Orlando: The Dryden Press Harcourt Brace 

College.  
Dubrin, E.Andrew. (1998) Leadership Research Finding. Pratice, and Skill. New Jersey: 

Houbton Miffin Company.  

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


101 
 

Esteban, M. (1990). Environmental Influences on the Skeletochronological Record among Recent 
and Fossil Frogs. Ann. Sci. Nat. Zool., 11: 201-204  

Fiedler,Fred E. (1965) “Engineer the Job to Fit the Manager”. Harvard Business Review: 23 
(September-October).  

Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill 
Hersey Paul, and Blanchard, Kenneth H. (1993) Management of Organizational Behavoir: 

Utilizing Human Resources. Englewood Cliffs, N.JW.: A Simon and Schmaste.  
Hicks, Herbert G. (1975). Organizations: The Theory and Behavior. Auckland: McGraw-Hill.  
Hoy. K.W. and Miskel C. G.(1991). Educational Administration: Theory, Research, Practice. 

New York: McGraw-Hill International.  
Kohlberg. L. (1976). Development of Moral Character and Moral Ideology Review of Child 

Development Research. New York: Russell Sage Foundation.  
Moorhouse. (2002). Dersired Characteristics of Ethical Leader in Businese, Educational, Political, 

and Religious Oganizations From East Tennessee: A Delphi Investigation.  
Nanus, B. (1996). Visionary Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.  
Piaget. J. (1965). “Moral Development and Moral Education”. Retrieved December 1, 2008.  
Reddin, William J. (1970). Managerial Effectiveness. New York: McGraw-Hill.  
R. Edward Freeman, Lisa Stewart. (2006). “Business Roundtable Institute for Corporate Ethics”. 

Developing Ethical Leadership. Virginia.  
Richard, D. & Engle, S. (1986) "After the Vision: Suggestions to corporate Visionaries And 

Vision Champions" Transforming Leadership.  
RobBins, S.P. (1989) Organizationl behavior: Concepts controversies and application (4thed) 

Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall.  
Sergiovanni, Thomas J. and Moore,Jhon H. (1989) Schoolling for Tomorrow. Boston: Allyn and 

Bacon.  
Sergiovanni, T. J. (1992). Moral leadership Getting to the heart of school improvement. San 

Francisco:  
Stogdill, Ralph M. (1974) Handbook of Leadership. New York, The Free Press, A Division of 

Macinillan.  
Yukl, Gary A. (1996) Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 



102 
 

Berghofer, D.(2008). Ethical Leadership. Retrieved August 10, 2009, 
from http://www.newparadigmjournal.com/Oct2008/ethicalleadership.htm. 

Josephson, M. (2009). Ethical Leadership Outcomes Student Leader Learning Outcomes (SLLO) 
Project. Retrieved August 10, 2009, form http: //josephsoninstitute.org/MED/MED- 

2sixpillars.html. 
Karaköse T. (2007). High School Teachers’ Perceptions Towards Principals’ Ethical Leadership 

in Turkey, Asia Pac. [n.p.]. 
Wayne State Colledge. (2008). Wylie s Pointers and Tips. Retrieved August 1, 2009, from 

https://www.wsc.edu/student_activities/clubs/handbooks/pointers_tips.pdf 

http://www.newparadigmjournal.com/Oct2008/ethicalleadership.htm


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. รศ.ดร.ไพโรจน์  บัวสุข 
  วฒิุการศึกษา Ph.D. (English) 
  ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
      วทิยาเขตอีสาน 
 
2. ดร.กติติ์กาญจน์  ปฏิพนัธ์ 
  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
  ต าแหน่ง   อาจารยพ์ิเศษประจ า มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
       วทิยาเขตอีสาน 
 
3. ดร.วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์   
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
 ต าแหน่ง    อาจารยพ์ิเศษประจ า มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
       วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



107 
 

 
ที่ ศธ 6012/ว1221 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         ดร.วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์ 

  ด้วย นายชีพ  ปากอุตสาห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5720440512005 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20” 
ในการน้ี จ าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1221 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร         ดร.กิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ 

  ด้วย นายชีพ  ปากอุตสาห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5720440512005 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บนัทึกขอ้ความ 
หน่วยงาน        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   โทร. (043) 241495 

ที่ ศธ  6012/364 วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร รศ.ดร.ไพโรจน์  บวัสุข 

ด้วย นายชีพ  ปากอุตสาห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยา
เขตอีสาน รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5720440512005 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20” 
ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมติั  
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
                            รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/1242 
 

 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 2 ธนัวาคม 2558 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

 ด้วย นายชีพ  ปากอุตสาห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5720440512005 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 20"  โดยมี  พระครูปลดัสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 2 ขอ้  

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ านวน 4 ดา้น คือ 1. จริยธรรมต่อตนเอง 2. 
จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 3. จริยธรรมต่อการปฏิบติังาน และจริยธรรมต่อความรับผิดชอบงาน 
จ านวน 35 ขอ้ 

2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบบัน้ี คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
3. ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานของท่านแต่ประการใดแต่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพฒันาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

4. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์คร้ังน้ี 
 
 

นายชีพ  ปากอุตสาห์ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ลงใน ( ) ท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
 
1. สถานภาพ   

1. ( ) ผูบ้ริหาร 
2. ( ) ครูผูส้อน 
 

2. วฒิุการศึกษา  
1. ( ) ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าปริญญาตรี   
2. ( ) ปริญญาโท   
3. ( ) ปริญญาเอก   

ตอนที่ 2 ค  าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20   จ  านวน 35 ขอ้ 

ค าช้ีแจงให้ท่านพิจารณาว่าท่านมีภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 4 ด้าน แบบเลือกตอบ 
(Check list) จ  านวน 35 ขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องคะแนน โดยแต่ละระดบัก าหนดช่วง
คะแนนดงัน้ี 

ระดบัคะแนน  ระดบัการปฏิบติั 
5 หมายถึง มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง นอ้ย 
1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ 

 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20   

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 
1 ท่านมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ในการด าเนินชีวติ       
2 ท่านมีสติสัมปชญัญะ ในการควบคุมตนเอง       
3 ท่านมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น       
4 ท่านมีความขยนัหมัน่เพียรท าหน้าท่ีการงานอย่าง

อดทนจนเกิดผลส าเร็จ  
     

5 ท่านมีวินยั ประพฤติปฏิบติัตนตามระเบียบแบบ
แผนขอ้บงัคบัของตนเองและสังคม  

     

6 ท่านมีความอดทนต่อการรับฟังปัญหาและการ
วพิากษว์จิารณ์  

     

7 ท่านมีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมอยา่งเสมอ
ภาคต่อผูอ่ื้น  

     

8 ท่านประหยดั รู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งจ ากดั แต่เกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุด  

     

9 ท่านมีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับุคคล และตามกาลเทศะ  

     

10 ท่านเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      
ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือร่วมงาน 

11 ท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน      
12 ท่านส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา       
13 ท่านพฒันาทีมงานอยูเ่สมอ      
14 ท่านยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน       
15 ท่านวางตนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์       
16 ท่านควบคุมอารมณ์ใหเ้ป็นปกติไดทุ้กสถานการณ์       
17 ท่านมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น       
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18 ท่านใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น       
19 ท่านมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน       
20 ท่านพูดจูงใจเพื่อนร่วมงานไดดี้       

ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน 
21 ท่านพฒันาวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน       
22 ท่านสร้างความผกูพนัของบุคลากรในโรงเรียน       
23 ท่านปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบ       
24 ท่านน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหาร  
     

25 ท่านแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและค านึงถึง
ประโยชน์ของโรงเรียน 

     

26 ท่านเปิดเผยขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง       
27 ท่านมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจให้แก่บุคคล

ในโรงเรียน 
     

28 ท่านตดัสินใจสั่งการท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม      
29 ท่านรับผิดชอบในผลงานและส่ิงท่ีตดัสินใจไป

แลว้  
     

30 โรงเรียนของท่านมีระบบควบคุมและก ากับ
ติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ  

     

ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน 
31 ท่านปฏิบัติหน้า ท่ี เ ป็นไปตามเป้าหมายของ

โรงเรียน 
     

32 บุคลากรในโรงเรียนของท่านปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

     

33 ท่านเคารพสิทธิและการตดัสินใจของผูอ่ื้น      
34 ท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 
     

35 ท่านสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ด้วยความ
ราบร่ืน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณา
ของ 

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวม
ของ

คะแนน 

IOC= 

 
 

ผลการ
พจิารณา 

1 2 3  
     ด้านจริยธรรมต่อตนเอง       

1 ท่านมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ในการด าเนิน
ชีวติ  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านมีสติสัมปชัญญะ ในการควบคุม
ตนเอง  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่านมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่านมีความขยนัหมัน่เพียรท าหนา้ท่ีการ
งานอยา่งอดทนจนเกิดผลส าเร็จ  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านมีวินัย ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัของตนเอง
และสังคม  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่านมีความอดทนต่อการรับฟังปัญหา
และการวพิากษว์จิารณ์  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรม
อยา่งเสมอภาคต่อผูอ่ื้น  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านประหยดั รู้จกัใช้ทรัพยากรอย่าง
จ ากดั แต่เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุด  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีความกลา้หาญ กลา้คิด กลา้ท าใน
ส่ิงท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล 
และตามกาลเทศะ  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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10 ท่านเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ด้านจริยธรรมต่อเพ่ือร่วมงาน       

1 ท่ าน มีม นุษยสั มพัน ธ์ ท่ี ดี กับ เพื่ อน
ร่วมงาน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่านพฒันาทีมงานอยูเ่สมอ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4 ท่านยกยอ่งและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5 ท่านวางตนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่านควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติได้ทุก
สถานการณ์  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

8 ท่านใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านมีความเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงาน  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านพูดจูงใจเพื่อนร่วมงานไดดี้  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ด้านจริยธรรมต่อการปฏิบัติงาน       

1 ท่านพฒันาวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน  1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 ท่านสร้างความผูกพนัของบุคลากรใน
โรงเรียน  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่ า น ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห ลั ก เ ก ณฑ์ 
กฎระเบียบ  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่ านน านวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศและ
ค านึงถึงประโยชน์ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

6 ท่านเปิดเผยขอ้มูลข่าวส ารอยา่งครบถว้น 
ถูกตอ้ง  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

7 ท่านมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ใหแ้ก่บุคคลในโรงเรียน 

8 ท่านตดัสินใจสั่งการท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

9 ท่านรับผิดชอบในผลงานและ ส่ิง ท่ี
ตดัสินใจไปแลว้  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

10 โรงเรียนของท่านมีระบบควบคุมและ
ก ากบัติดตามงานอยา่งสม ่าเสมอ  

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ด้านจริยธรรมต่อการรับผดิชอบงาน       

1 ท่านปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

2 บุคลากรในโรงเรียนของท่านปฏิบติังาน
ตามระเบียบ และขอ้บงัคบั 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

3 ท่านเคารพสิทธิและการตดัสินใจของ
ผูอ่ื้น 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

4 ท่านปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

5 ท่านสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้
ดว้ยความราบร่ืน 

1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 Reliability 
Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 4.7000 .65126 30 

VAR00002 4.7333 .52083 30 

VAR00003 4.6333 .66868 30 

VAR00004 4.2667 .73968 30 

VAR00005 4.5667 .62606 30 

VAR00006 4.6000 .56324 30 

VAR00007 4.6000 .67466 30 

VAR00008 4.5000 .77682 30 

VAR00009 4.7667 .43018 30 

VAR00010 4.6000 .72397 30 

VAR00011 4.7000 .46609 30 

VAR00012 4.5333 .57135 30 

VAR00013 4.4000 .81368 30 

VAR00014 4.4333 .67891 30 

VAR00015 4.7000 .59596 30 

VAR00016 4.5000 .68229 30 
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VAR00017 4.5667 .56832 30 

VAR00018 4.6000 .81368 30 

VAR00019 4.6333 .61495 30 

VAR00020 4.6333 .76489 30 

VAR00021 4.3000 .74971 30 

VAR00022 4.1333 .89955 30 

VAR00023 4.2667 .73968 30 

VAR00024 4.2333 .77385 30 

VAR00025 4.4000 .77013 30 

VAR00026 4.3000 .70221 30 

VAR00027 4.1667 .87428 30 

VAR00028 4.2667 .82768 30 

VAR00029 4.2000 .96132 30 

VAR00030 4.6333 .71840 30 

VAR00031 4.2000 .80516 30 

VAR00032 4.2667 .82768 30 

VAR00033 4.3667 .76489 30 

VAR00034 4.5333 .68145 30 

VAR00035 4.5000 .77682 30 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.924 .323 35 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ – สกุล : นายชีพ   ปากอุตสาห์ 
วนั เดือน ปี เกดิ   : วนัท่ี 13  มกราม  2516 
ภูมิล าเนา   : 84 หมู่ท่ี 14  ต พนัดอน   อ กุมภวาปี  จ อุดรธานี 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : 84 หมู่ท่ี 14  ต พนัดอน   อ กุมภวาปี  จ อุดรธานี 431110 
ประวตัิการศึกษา    
    : ศน.บ. (การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา) 

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน             
คณะสังคมศาสตร์   

ต าแหน่งและประวตัิการท างาน  
    : เป็นฝ่ายธุรการ ท่ี เทศบาล พนัดอน อ กุมภวาปี จ อุดรธานี 
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