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ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

Ethical Leadership of School Administrators under the Jurisdiction of 

Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province 
 

เลิศดนัย บารมี0

1 ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง2 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  และเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา  และ

ประสบการณการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จํานวน 210 คน จากน้ันใชวิธีการสุมอยางงาย แบบมีสัดสวน  เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00  มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ  0.95 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  และ

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffés test) 

ผลการวิจัยพบวา   

 1. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังน้ี ทาน กรุณา ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มุทิตา  อุเบกขา  และเมตตา 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.1  ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  2.2  ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย ดร. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 2.3 ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนดาน 

พบวา ดานปยวาจา  และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงจรยิธรรม 

 

Abstract 

The research purposes were to study the ethical leadership of school administrators under 

the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province; and to 

compare ethical leadership of school administrators under the jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province, classified by gender, education background, and 

teaching experience. The sample was the 210 teachers under the jurisdiction of Secondary 

Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province, selected by the proportion simple 

random sampling method. The research instrument was the 5-levels estimate rating scale 

questionnaire with Item Objective Congruence Index between 0.60-1.00, and reliability 0.95. The data 

analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Analysis of Variance, 

and pair-comparison by the Scheffé method. 

           The research findings were: 

          1. The ethical leadership of school administrators under the jurisdiction of Secondary 

Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province, overall was at high level. When each 

aspect consideration found every aspect was at high level; descending order of mean consisted of 

the Charity, Compassion, Convincing speech, Render service, Equal treatment, Sympathetic joy, 

equanimity, and Loving-kindness. 

             2. The comparative results of ethical leadership of school administrators under the 

jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province found (1) the 

teachers of different gender and different educational background had opinion on the ethical 

leadership of school administrators, overall and each aspect did not different; and (2) the teachers 

of different teaching experience had opinion on the ethical leadership of school administrators, 

overall did not different; but the each aspect consideration found the Convincing speech aspect and 

the Loving-kindness aspect were different with statistical significance level 0.05, the other aspects did 

not different.  

Keywords : Ethical Leadership 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิผลสูงน้ันจําเปนตองอาศัย

องคประกอบหลายอยางในการบริหาร ซึ่งผูบริหารเปนองคประกอบหลักสําคัญท่ีจะเปนกําลังขับเคลื่อนใหสถานศึกษา

บรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนการเปนผูบริหารจะตองอาศัยความรูความสามารถและ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสม ซึ่งผูบริหารจะตองทําหนาท่ีเหนือคนอ่ืนและมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจใหคนอ่ืนปฏิบัติตาม

และพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออกมาจะสงผลถึงความสําเร็จของโรงเรียนดวยเชนกัน (พระมณธฤทธ์ิ สนฺติกโร, 

2554 : 1) ดังน้ันผูบริหารจึงตองรับบทบาทในการพัฒนาและแสดงภาวะความเปนผูนําตอทีมงานเพ่ือใหมั่นใจในความมี

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ท้ังในการจูงใจ การอํานวยการการกระตุนการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการ

ติดตอสื่อสาร การประสานงานและเปนตัวแทนขององคการเปนศูนยรวมแหงพลังของบุคลากร นอกจากน้ียังรับผิดชอบ 

ตอการบริหารจัดการดานการเรยีนการสอนซึ่งเปนบทบาทท่ีพึงกระทําเพ่ือแสดงถึงสมรรถภาพทักษะและประเมินการ

ปฏิบัติงานของครู (วิโรจน สารรัตนะ, 2555 : 167) 

 ปจจุบันการบริหารการศึกษาน้ันภาวะผูนํามีความสําคัญมากและการจัดการสถานศึกษาจําเปนตองอาศัย

ภาวะผูนํามากกวาการบริหารจัดการ เพ่ือสามารถนําองคการสูการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

เน่ืองจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลเปนองคประกอบท่ีสําคัญขององคการท่ีจะประสบความสําเร็จจึง

จําเปนตองเขาใจปจจัยท่ีทําใหผูนําประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลท้ังปจจุบันและอนาคต (ธวัช  บุณยมณี, 2550 

: 9) องคการท่ีมีโครงสรางชนิดท่ีมีสายการบริหารหลายข้ันตอนหรือสั่งการหลายช้ันภูมิจะอยูรอดไดยากในอนาคต

องคการ ตาง ๆ ตองประสานความรวมมือกันโยงใยเปนเครือขายในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตอง

กระจายความสามารถในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตาง ๆใหมากท่ีสุดและมีลําดับช้ัน การบริหารนอยท่ีสุดและตอง

เปลี่ยนแปลงองคการเพ่ือรองรับและกาวใหทันโลกแหงความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสิ่งตาง ๆเหลาน้ีลวนเปนสิ่ง

ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอดขององคการในศตวรรษท่ี 21 เปนอยางมากองคการทุกองคการไมวาจะเปนของ

รัฐหรือเอกชนตองมีผูบริหารท่ีจะอํานวยการควบคุมกํากับดูแลตลอดจนมีการนิเทศการทํางานของผูใตบังคับบัญชาให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวดังน้ันผูบริหารจึงมีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่งเน่ืองจากผูบริหารมี

บทบาทภาระหนาท่ีตามระเบียบกฎหมายท่ีจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของ

องคการการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการจึงข้ึนอยูกับเทคนิคการบริหาร ความรู 

ความสามารถบุคลิกภาพ ทักษะวิธีการและคุณธรรมของผูบริหารเปนสําคัญ (กฤษณา อภัยจิตต, 2552 : 2) 

 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ตองมีคุณธรรมประกอบดวยเมตตามีความรักมี

ความปรารถนาดีไมตรีจิตคิดชวยเหลือใหผูอ่ืนประสบแตประโยชนและมีความสุขโดยท่ัวกัน มีความกรุณาหรือความ

สงสารดวยการคิดจะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความเดือดรอนท้ังรางกายและจิตใจในภาวะท่ีไดรับความเดือดรอนเปน

ทุกขและเปนการชวยเหลือท่ีถูกตองไมเบียดเบียนใครรวมท้ังตนเอง มีมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอ่ืนไดดีอันเปน

ความคิดรูสึกเมื่อผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนามีความสุขและมีอุเบกขาความมีใจเปนกลางคือการวางใจเปนกลาง

โดยพิจารณาขอเท็จจริงเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลวควรพิจารณาใครครวญดวยปญญามีเหตุผลถูกตองและเท่ียงธรรมอัน 
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เปนการรักษาความถูกตองใหเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ือผดุงไวซึ่งความถูกตองการมองตามความเปนจริงสมควรแกเหตุ

ท่ีตนประกอบพรอมท่ีจะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามความเท่ียงธรรม (พระมนัส  อคฺคธมฺโม, 2554 : 2) 

 ลักษณะของผูบริหารท่ีมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกลาวคือมี

ศิลปะของการโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหคลอยตามวัตถุประสงคของตนสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงความ

ประสงคของตนท่ีตองการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคตลอดจนทําใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือฟงเคารพนับถือมีความ

จงรักภักดีและใหความชวยเหลือมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืนมีความสามารถควบคุมเหตุการณตางๆภายในองคการ อาจ

กลาวไดวาภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีในตัวของผูบริหารเพราะจะสงผลตอการบริหารงานท่ีมีคุณภาพการ

บริหารงานในองคการไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือเอกชนก็ตามจะประสบผลสําเร็จไดน้ันผูบริหารจะตองสามารถท่ี

จะนําปจจัยตาง ๆท่ีเปนปจจัยทางการบริหารมาชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจและ

ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไวนอกจากน้ีผูบริหารขององคการจะตองมีความคิดริเริ่มในการวางแผน

จัดองคการการบริหารภายในองคการอยางหลากหลายรวมท้ังแสวงหาปจจัยแวดลอมตาง ๆท่ีจะทําใหองคการไดพัฒนา

ตามเปาหมายท่ีวางไวโดยภาระหนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือการพยายามชักชวนโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชา

ทุกคนเต็มใจและรวมมือรวมใจกันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีจึงจะทําใหงานตาง ๆในองคการประสบผลสําเร็จ (นิกร สุขใจ, 

2550 : 7) 

ดังความเปนมาและความสําคัญของปญหาผูวิจัยสนใจศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการวางแผน  

ปรับปรุงพัฒนาจริยธรรมของผูบริหาร เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของผูบริหารและเปนตนแบบท่ีดีในดานคุณธรรม

ของผูบริหารตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม ท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการ

สอน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก 1) ทาน 2) ปยวาจา 3) อัตถจริยา 4) 

สมานัตตตา และพรหมวิหาร 4 ไดแก 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 454 คน  

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม จํานวน 210 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอร จากน้ันสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) แบบมีสัดสวน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยประมวลแนวคิดท่ีได

ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบดวย 4 ดาน คือ ทาน ปยวาจา อัตถ

จริยา สมานัตตตา และ พรหมวิหาร 4 ประกอบดวย 4 ดาน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มีลักษณะเปนมา

ตราสวนประมาณคา (Rating Scale)5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 3. การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

  1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม และศึกษาการสรางแบบสอบถาม

ประมาณคาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล กําหนดโครงสรางของเครื่องมือโดยขอคําแนะนําจากอาจารย

ท่ีปรึกษาสารนิพนธนําแบบสอบถามท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ 

เ ท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective 

Congruence) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุมและใหคําแนะนําสิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 

นําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา มีคาดัชนีความ

สอดคลอง ตั้งแต 0.60-1.00 

  3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีก

ครั้ง 

  4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงครั้งสุดทาย ไปทดลองใช (Try Out) กับขาราชการครูจํานวน 30 คน ท่ี

ไมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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  5. นําแบบทดสอบถามท่ีทดลองใชมาตรวจใหคะแนน และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)โดยใชหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .95 

  6. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเก็บขอมูลตอไป 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผูอํานวยการโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง  

  3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาท่ีนัดหมายไดรับคืน 207 ฉบับ คิดเปนรอย

ละ 98 เปอรเซ็นต 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาสถิติตางๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

โดยดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

  1. วิเคราะหสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) และนําเสนอ

ในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย 

  2. วิเคราะหภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เก่ียวกับระดับภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม แลว

นําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria) 

ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 11) ซึ่งแบงคาเฉลี่ยเปนชวงๆ แตละชวงมีความหมายดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  3. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบที (t-test for 

Independent Sample) และจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอนโดยวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe’test) 
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 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   1.1 คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Item-Objective Congruence) 

   1.2 คาความเ ช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิท ธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach, 1990 : 204 อางจาก พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125-126) 

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

   2.1 คารอยละ (Percentage) 

   2.2 คาเฉลี่ย(Mean) 

   2.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3. สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐานไดแก 

   3.1 การทดสอบคาที (t-test for Independent Sample) 

   3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบ

ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Schffe' test) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

 

ตารางท่ี 1   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน 

ดานท่ี ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา X  SD ระดับ 

1. ทาน 4.00 .40 มาก 

2. ปยวาจา 3.91 .39 มาก 

3. อัตถจริยา 3.89 .38 มาก 

4. สมานัตตตา 3.87 .37 มาก 

5. เมตตา 3.79 .37 มาก 

6. กรุณา 3.93 .76 มาก 

7. มุทิตา 3.83 .38 มาก 

8. อุเบกขา 3.81 .37 มาก 

 รวม 3.88 .31 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.88, SD = 0.31) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ทาน ( X = 4.00, SD = 0.40)  

กรุณา ( X = 3.93, SD = 0.76) ปยวาจา ( X = 3.91, SD = 0.39) อัตถจริยา ( X = 3.89, SD = 0.38) สมานัตตตา (

X = 3.87, SD = 0.37) มุทิตา ( X = 3.83, SD = 0.38) อุเบกขา ( X = 3.81, SD = 0.37) และเมตตา ( X = 3.79, 

SD = 0.37) 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.1  ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

  2.2  ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.3 ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนดาน 

พบวา ดานปยวาจา  และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

 1. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูไดเห็นการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกครู ใชวาจาท่ีสุภาพและจริงใจในการสื่อสาร วางตนเปนกลาง รับฟงความ

คดิเห็นของผูอ่ืน หรือคําติชมจากผูอ่ืนดวยความจริงใจ ปฏิบัติตนตอทุกคนดวยมิตรไมตรีหวังดีและบริสุทธ์ิไมแฝงดวย

กลอุบายหรือเลหเหลี่ยม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร บุญกลา (2550 : 79) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช

หลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

  2.1 ครูท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญและโอกาส รวมถึงความเสมอภาคกับครูท่ีเขามาปฏิบัติงานโดยมิไดแบงแยกเพศ และ

นโยบายของกระทรวงมีการสงเสริมการทํางาน จึงสงผลตอความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กิตติชัช จันทร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา ท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอ 
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คุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา จากการศึกษา โลกไรพรมแดน บุคคลสามารถศึกษาไดตลอดเวลา ทุกคนมีความรูความสามารถท่ีจะศึกษาได 

ดังน้ันจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติชัช จันทร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

คุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา ครูท่ีมีวุฒิการตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะแนวพุทธธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.3 ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนดาน 

พบวา ดานปยวาจา และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา เน่ืองจาก ครูท่ีมีประสบการณในการสอนนอยอาจจะยังไมเขาใจในวาทศิลปดึงดูดใจของผูบริหาร 

และยังไมกลาเขาใกลเพ่ือขอคําแนะนําจากผูบริหาร เทากับครูท่ีมีประสบการณในการสอนมาก สอดคลองกับงานวิจัย

ของวันวิสา มหารมย (2554 : 92-93)ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารของผูบริหารสถานศึกษาเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณการสอนท่ีแตกตางกันมีการบริหารงาน

ตามหลักพรหมวิหาร 4 ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ดานทาน ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการเพ่ือพัฒนาการสอนของครู

ในสถานศึกษา และใหโอกาสในการแกไขการทํางานผิดพลาดของครู 

  1.2 ดานปยวาจา ผูบริหารโรงเรียน ควรพูดใหครูเกิดความรัก สามัคคีกัน เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และไมควรกลาววาจาสอเสียด สรางความรูสึกสะเทือนใจ นอยใจ ใหกับครู  

  3. ดานอัตถจริยา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีนํ้าใจ เมื่อครูขอความชวยเหลือในดานกําลังงาน (กาย) กําลัง

ความคิด และกําลังทรัพย และสงเสริมใหครูไดฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

โรงเรียน 

  4. ดานสมานัตตา ผูบริหารโรงเรียน ควรใหขอมูลขาวสารกับครูอยางเทาเทียมกันและควรรวมทุกขรวม

สุขกับครูในการปฏิบัติหนาท่ีการงานของสถานศึกษา 
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  5. ดานเมตตา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีเจตนาบริสุทธ์ิท่ีจะใหความชวยเหลือผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงานอยางมีความสุขอันปราศจากอคติ และควรมีความเห็นอกเห็นใจพรอมท่ีจะชวยแกไขปญหาตาง ๆ อยาง

บริสุทธ์ิใจ 

  6. ดานกรุณา ผูบริหารโรงเรียน ควรบริจาคทรัพยสิ่งของเพ่ือกิจกรรมสวนรวมตามความเหมาะสม

ตอเน่ือง และควรใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานท่ีไดรับความเดือดรอนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

  7. ดานมุทิตา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีความอดทนตอการปฏิบัติงานท่ียาก ทาทาย และพรอม ท่ีจะรับ

การประเมินเสมอ ผูบริหารควรมีจิตใจท่ีเบิกบานกับครูตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

  8. ดานอุเบกขา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีใจเปนกลางมองเห็นผลท่ีผูรวมงานจะไดรับดีหรือช่ัวสมควรแก

เหตุผลท่ีเขาปฏิบัติ และปฏิบัติตนกับเพ่ือนรวมงานตามหลักเหตุผลความซื่อสัตยเปนกลางและมีความเท่ียงธรรม 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําตามหลักดานอ่ืน ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดอ่ืน ๆ เชน

สังกัดเทศบาล เอกชน เพ่ือใหไดสารสนเทศกวางขวางยิ่งข้ึน  

  2.2 ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบอ่ืน ๆ เชน ภาวะผูนําแหงการเรียนรู ภาวะผูนําจิตวิญญาณ ภาวะ

ผูนําเชิงบูรณาการ ซึ่งสงผลตอการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

และการบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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