ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน
สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จั ง หวั ด นครปฐม จํ าแนกตาม เพศ วุฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณการสอน กลุมตัวอยางที่ใชใ นการวิจัย ครั้งนี้ ไดแ ก ครูโรงเรียน สัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จํานวน 210 คน จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย แบบมีสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffés test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดา น โดยเรีย งลํา ดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ทาน กรุณา ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มุทิตา อุเบกขา และเมตตา
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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2.3 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนดาน
พบวา ดานปยวาจา และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

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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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิผลสูงนั้นจําเปนตองอาศัย
องคประกอบหลายอยางในการบริหาร ซึ่งผูบริหารเปนองคประกอบหลักสําคัญที่จะเปนกําลังขับเคลื่อนใหสถานศึกษา
บรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียนการเปนผูบริหารจะตองอาศัยความรูความสามารถและ
คุณลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งผูบริหารจะตองทําหนาที่เหนือคนอื่นและมีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจใหคนอื่นปฏิบัติตาม
และพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงออกมาจะสงผลถึงความสําเร็จของโรงเรียนดวยเชนกัน (พระมณธฤทธิ์ สนฺติกโร,
2554 : 1) ดังนั้นผูบริหารจึงตองรับบทบาทในการพัฒนาและแสดงภาวะความเปนผูนําตอทีมงานเพื่อใหมั่นใจในความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในการจู งใจ การอํ า นวยการการกระตุ น การเสริ ม สรา งขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการ
ติดตอสื่อสาร การประสานงานและเปนตัวแทนขององคการเปนศูนยรวมแหงพลังของบุคลากร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบ
ตอการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนซึ่งเปนบทบาทที่พึงกระทําเพื่อแสดงถึงสมรรถภาพทักษะและประเมินการ
ปฏิบัติงานของครู (วิโรจน สารรัตนะ, 2555 : 167)
ปจจุบันการบริหารการศึกษานั้นภาวะผูนํามีความสําคัญมากและการจัดการสถานศึกษาจําเปนตองอาศัย
ภาวะผูนํามากกวาการบริหารจัดการ เพื่อสามารถนําองคการสูการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลเปนองคประกอบที่สําคัญขององคการที่จะประสบความสําเร็จจึง
จําเปนตองเขาใจปจจัยที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลทั้งปจจุบันและอนาคต (ธวัช บุณยมณี, 2550
: 9) องคการที่มีโครงสรางชนิดที่มีสายการบริหารหลายขั้นตอนหรือสั่งการหลายชั้นภูมิจะอยูรอดไดยากในอนาคต
องคการ ตาง ๆ ตองประสานความรวมมือกันโยงใยเปนเครือขายในขณะเดียวกันโครงสรางภายในองคการก็จะตอง
กระจายความสามารถในการตัดสินใจใหกับกลุมงานตาง ๆใหมากที่สุดและมีลําดับชั้น การบริหารนอยที่สุดและตอง
เปลี่ยนแปลงองคการเพื่อรองรับและกาวใหทันโลกแหงความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสิ่งตาง ๆเหลานี้ลวนเปนสิ่ง
ทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอดขององคการในศตวรรษที่ 21 เปนอยางมากองคการทุกองคการไมวาจะเปนของ
รัฐหรือเอกชนตองมีผูบริหารที่จะอํานวยการควบคุมกํากับดูแลตลอดจนมีการนิเทศการทํางานของผูใตบังคับบัญชาให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวดังนั้นผูบริหารจึงมีความสําคัญตอองคการเปนอยางยิ่งเนื่องจากผูบริหารมี
บทบาทภาระหนาที่ตามระเบียบกฎหมายที่จะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของ
องคก ารการปฏิ บัติ หน า ที่ข องผู บ ริห ารใหบ รรลุ วั ตถุ ประสงค ขององคก ารจึ ง ขึ้น อยูกั บเทคนิ ค การบริ หาร ความรู
ความสามารถบุคลิกภาพ ทักษะวิธีการและคุณธรรมของผูบริหารเปนสําคัญ (กฤษณา อภัยจิตต, 2552 : 2)
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 ตองมีคุณธรรมประกอบดวยเมตตามีความรักมี
ความปรารถนาดีไมตรีจิตคิดชวยเหลือใหผูอื่นประสบแตประโยชนและมีความสุขโดยทั่วกัน มีความกรุณาหรือความ
สงสารดวยการคิดจะชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความเดือดรอนทั้งรางกายและจิตใจในภาวะที่ไดรับความเดือดรอนเปน
ทุกขและเปนการชวยเหลือที่ถูกตองไมเบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง มีมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอื่นไดดีอันเปน
ความคิดรูสึกเมื่อผูใตบังคับบัญชามีความกาวหนามีความสุขและมีอุเบกขาความมีใจเปนกลางคือการวางใจเปนกลาง
โดยพิจารณาขอเท็จจริงเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลวควรพิจารณาใครครวญดวยปญญามีเหตุผลถูกตองและเที่ยงธรรมอัน
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เปนการรักษาความถูกตองใหเปนไปตามหลักเกณฑเพื่อผดุงไวซึ่งความถูกตองการมองตามความเปนจริงสมควรแกเหตุ
ที่ตนประกอบพรอมที่จะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม (พระมนัส อคฺคธมฺโม, 2554 : 2)
ลักษณะของผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกลาวคือมี
ศิลปะของการโนมนาวจิตใจผูอื่นใหคลอยตามวัตถุประสงคของตนสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงความ
ประสงคของตนที่ตองการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคตลอดจนทําใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อฟงเคารพนับถือมีความ
จงรักภักดีและใหความชวยเหลือมีอํานาจเหนือบุคคลอื่นมีความสามารถควบคุมเหตุการณตางๆภายในองคการ อาจ
กล า วได ว า ภาวะผู นํ า เป น สิ่ งจํ า เป น ที่ ต อ งมี ใ นตั ว ของผู บริ ห ารเพราะจะส ง ผลต อ การบริ ห ารงานที่ มี คุ ณ ภาพการ
บริหารงานในองคการไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือเอกชนก็ตามจะประสบผลสําเร็จไดนั้นผูบริหารจะตองสามารถที่
จะนําปจจัยตาง ๆที่เปนปจจัยทางการบริหารมาชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในองคการเกิดความพึงพอใจและ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไวนอกจากนี้ผูบริหารขององคการจะตองมีความคิดริเริ่มในการวางแผน
จัดองคการการบริหารภายในองคการอยางหลากหลายรวมทั้งแสวงหาปจจัยแวดลอมตาง ๆที่จะทําใหองคการไดพัฒนา
ตามเปาหมายที่วางไวโดยภาระหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพยายามชักชวนโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชา
ทุกคนเต็มใจและรวมมือรวมใจกันที่จะปฏิบัติหนาที่จึงจะทําใหงานตาง ๆในองคการประสบผลสําเร็จ (นิกร สุขใจ,
2550 : 7)
ดังความเปนมาและความสําคัญของปญหาผูวิจัยสนใจศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาจริยธรรมของผูบริหาร เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของผูบริหารและเปนตนแบบที่ดีในดานคุณธรรม
ของผูบริหารตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดนครปฐม
2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม ที่มีตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการ
สอน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม จํานวน 454 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม จํานวน 210 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอร จากนั้นสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) แบบมีสัดสวน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยประมวลแนวคิดที่ได
ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
3. การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทฤษฎี ภ าวะผู นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม และศึกษาการสรางแบบสอบถาม
ประมาณคาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล กําหนดโครงสรางของเครื่องมือโดยขอคําแนะนําจากอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธนําแบบสอบถามที่ปรับแกไขเรียบรอยแลว เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity)โดยการหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง IOC (Index of Item-Objective
Congruence) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุมและใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
นําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มีคาดัชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต 0.60-1.00
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีก
ครั้ง
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงครั้งสุดทาย ไปทดลองใช (Try Out) กับขาราชการครูจํานวน 30 คน ที่
ไมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
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5. นําแบบทดสอบถามที่ทดลองใชมาตรวจใหคะแนน และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .95
6. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บขอมูลตอไป
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาที่นัดหมายไดรับคืน 207 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 98 เปอรเซ็นต
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคาสถิติตางๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชคารอยละ (Percentage) และนําเสนอ
ในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย
2. วิเคราะหภ าวะผูนํ าเชิงจริย ธรรมของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม แลว
นําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria)
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 11) ซึ่งแบงคาเฉลี่ยเปนชวงๆ แตละชวงมีความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุด
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 มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยูในระดับนอยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 จั ง หวั ด นครปฐม จํ า แนกตามเพศ โดยใช ก ารทดสอบที (t-test for
Independent Sample) และจํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ ก ารสอนโดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’test)
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC
(Index of Item-Objective Congruence)
1.2 ค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ตามวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach, 1990 : 204 อางจาก พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 125-126)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย(Mean)
2.3 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (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. ผลการวิเ คราะหข อ มูล ภาวะผูนํ า เชิ ง จริ ย ธรรมของผู บริ ห ารสถานศึก ษา สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1 คา เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและระดั บ ภาวะผู นํ า เชิ งจริ ย ธรรมของผู บ ริ หารสถานศึก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน
ดานที่
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
SD
ระดับ
X
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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จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 3.88, SD = 0.31) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม
2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนดาน
พบวา ดานปยวาจา และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูไดเห็นการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกครู ใชวาจาที่สุภาพและจริงใจในการสื่อสาร วางตนเปนกลาง รับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น หรือคําติชมจากผูอื่นดวยความจริงใจ ปฏิบัติตนตอทุกคนดวยมิตรไมตรีหวังดีและบริสุทธิ์ไมแฝงดวย
กลอุบายหรือเลหเหลี่ยม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร บุญกลา (2550 : 79) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช
หลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
2.1 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญและโอกาส รวมถึงความเสมอภาคกับครูที่เขามาปฏิบัติงานโดยมิไดแบงแยกเพศ และ
นโยบายของกระทรวงมีการสงเสริมการทํางาน จึงสงผลตอความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
กิตติชัช จันทร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอ
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คุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา จากการศึกษา โลกไรพรมแดน บุคคลสามารถศึกษาไดตลอดเวลา ทุกคนมีความรูความสามารถที่จะศึกษาได
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ไม แ ตกต า งกั น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กิ ต ติ ชั ช จั น ทร (2553 : บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษา
คุณลักษณะแนวพุทธธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีวุฒิการตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะแนวพุทธธรรมของ
ผูบริหารสถานศึก ษาตามทั ศนะของครู สังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนดาน
พบวา ดานปยวาจา และดานเมตตาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณในการสอนนอยอาจจะยังไมเขาใจในวาทศิลปดึงดูดใจของผูบริหาร
และยังไมกลาเขาใกลเพื่อขอคําแนะนําจากผูบริหาร เทากับครูที่มีประสบการณในการสอนมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของวันวิสา มหารมย (2554 : 92-93)ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารของผูบริหารสถานศึกษาเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการสอนที่แตกตางกันมีการบริหารงาน
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานทาน ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนของครู
ในสถานศึกษา และใหโอกาสในการแกไขการทํางานผิดพลาดของครู
1.2 ดา นปย วาจา ผูบ ริห ารโรงเรียน ควรพูด ให ครูเ กิดความรัก สามั คคี กัน เพื่อ การปฏิบั ติงานที่ มี
ประสิทธิภาพ และไมควรกลาววาจาสอเสียด สรางความรูสึกสะเทือนใจ นอยใจ ใหกับครู
3. ดานอัตถจริยา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีน้ําใจ เมื่อครูขอความชวยเหลือในดานกําลังงาน (กาย) กําลัง
ความคิด และกําลังทรัพย และสงเสริมใหครูไดฝกอบรมเพิ่มพูนความรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
โรงเรียน
4. ดานสมานัตตา ผูบริหารโรงเรียน ควรใหขอมูลขาวสารกับครูอยางเทาเทียมกันและควรรวมทุกขรวม
สุขกับครูในการปฏิบัติหนาที่การงานของสถานศึกษา
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5. ด า นเมตตา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี เ จตนาบริ สุ ท ธิ์ ที่ จ ะให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ร ว มงานในการ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุขอันปราศจากอคติ และควรมีความเห็นอกเห็นใจพรอมที่จะชวยแกไขปญหาตาง ๆ อยาง
บริสุทธิ์ใจ
6. ดานกรุณา ผูบริหารโรงเรียน ควรบริจาคทรัพยสิ่งของเพื่อกิจกรรมสวนรวมตามความเหมาะสม
ตอเนื่อง และควรใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ไดรับความเดือดรอนอยางตอเนื่องตลอดเวลา
7. ดานมุทิตา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีความอดทนตอการปฏิบัติงานที่ยาก ทาทาย และพรอม ที่จะรับ
การประเมินเสมอ ผูบริหารควรมีจิตใจที่เบิกบานกับครูตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
8. ดานอุเบกขา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีใจเปนกลางมองเห็นผลที่ผูรวมงานจะไดรับดีหรือชั่วสมควรแก
เหตุผลที่เขาปฏิบัติ และปฏิบัติตนกับเพื่อนรวมงานตามหลักเหตุผลความซื่อสัตยเปนกลางและมีความเที่ยงธรรม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําตามหลักดานอื่น ๆ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดอื่น ๆ เชน
สังกัดเทศบาล เอกชน เพื่อใหไดสารสนเทศกวางขวางยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบอื่น ๆ เชน ภาวะผูนําแหงการเรียนรู ภาวะผูนําจิตวิญญาณ ภาวะ
ผูนําเชิงบูรณาการ ซึ่งสงผลตอการบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
และการบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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