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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม และ 3) เพื่อประเมินแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บ ริหารโรงเรียนมัธ ยมศึกษา อาเภอเมื อง จั ง หวั ดตาก โดยมี การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน 165 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ศึกษา
แนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) ประเมินแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยใช้แบบประเมินเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน 165 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดตาก พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ มาก
2. ผลการศึกษาแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก ใน 4 ด้าน พบว่า 1) ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนควรยึด
หลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ รักษา
คาพูด อดทน อดกลั้น มีน้าใจเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ด้านหลักพรหมวิหาร 4
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ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่
การแสดงออกถึงการมีน้าใจ ยินดีช่วยเหลือทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ยกย่องผู้อื่น และปฏิบัติ
กับทุกคนด้วยความเสมอภาค 3) ด้านหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมของ
ศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ การแสดงออกถึงความรัก ความพึงพอใจใน
ตาแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 4) ด้านหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรม
ของศาสนามาเป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ ตน ได้ แก่ การแสดงออกถึงความยินดีเต็มใจ
ช่วยเหลือ ให้โอกาสผู้อื่น ใช้คาพูดที่สุภาพ ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และปฏิบัติตนวางตัว
เสมอต้นเสมอปลาย
3. ผลการประเมินแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอ
เมือง จังหวัดตาก พบว่า โดยรวมและรายด้าน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม / ผู้บริหาร / โรงเรียนมัธยมศึกษา
Abstract
The purposes of the research 1) investigate the ethical leadership, 2)
explore the approaches to the ethical leadership and 3) evaluate the approaches
to the ethical leadership of secondary school principals in Muang District, Tak
Province. For collecting and analyzing data; in terms of 1) investigating the ethical
leadership, the questionnaires were used to collect data from the samples who
were 165 teachers in the secondary schools in Muang District, Tak Province, and
the collected data were analyzed by percentages, arithmetic means, standard
deviation. For 2) exploring the approaches to the ethical leadership, the interviews
were used to collect data from 9 experts, and the collected data were analyzed
by content analysis. In terms of 3) evaluating the approaches to the ethical
leadership, Tak Province, the suitability assessment forms were used to collect
data from the samples who were 165 teachers in the secondary schools in Muang
District, Tak Province, and the collected data were analyzed by percentages,
arithmetic means, standard deviation.
The findings of the research indicated that;
1. In terms of investigating the ethical leadership of secondary school
principals in Muang District, Tak Province, it was found that; on the whole, the
ethical leadership of secondary school principals in Muang District, Tak Province
seemed to be at the high level.
2. For exploring the approaches to the ethical leadership of secondary
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school principals in Muang District, Tak Province, it can be said that the
approaches to the ethical leadership of secondary school principals in Muang
District, Tak Province comprised 4 sides. 1) In the side of Gharavasa-dhamma 4, the
secondary school principals should be based on religious principles in order to
guide the development of persons; that is, honesty, sincerity, tolerance, kindness,
sacrifice and doing things for the benefit of others. 2) In terms of Brahmavihara 4,
the secondary school principals should be based on religious principles in order to
guide the development of persons; that is, kindness, willingness to help other
people to improve themselves, giving praise to others, and sharing equity with
other people. 3) For Iddhipada 4, the secondary school principals should be based
on religious principles in order to guide the development of persons; that is,
expressing love and satisfaction, including passion into work, intention, carefulness,
and using the reasons for solving problems. 4) In terms of Sangahavatthu 4, the
secondary school principals should be based on religious principles in order to
guide the development of persons; that is, willingness to help other people, giving
others a chance, speaking in a polite way, passing on useful knowledge, and
consistency.
3. In terms of evaluating the approaches to the ethical leadership of
secondary school principals in Muang District, Tak Province, it was found that; on
the whole, the suitability assessment of the approaches to the ethical leadership
of secondary school principals in Muang District, Tak Province seemed to be at the
high level.
Keywords: Ethical leadership / Executive / Secondary School
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา
54 บัญญัติว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ต้องดาเนินการดูแลและพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 14-15)
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช
2545 ได้กาหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมไทยในการ
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ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้กาหนดแนวทางไว้ในมาตรา 23 ว่าการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้
คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ร ะดั บ การศึ ก ษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 5)
การจัดการศึกษาจึงนับว่ามีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของประเทศ เนื่องจากความสามารถและศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของคนในชาติ ประเทศที่ มีพลเมืองมีการศึกษาดีย่อม
ได้เปรียบในการแข่งขันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม (ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
และอารุง จันทวานิช, 2542 : 2-12 ; อ้างถึงใน ประคอง รัศมีแก้ว, 2551 : 1) แต่การศึกษาดี
มี ค วามรู้ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ พลเมื อ งต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมด้ ว ย จึ ง จะส่ ง ผลให้ ป ระเทศ
เจริญก้าวหน้า ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และที่สาคัญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวกาหนดทิศทางทั้งทางบวก (ทางที่ดี) และทางลบ (ทางที่ไม่ดี) (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล, 2556 : 180-181)
แต่ ใ นปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า สภาพปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คม เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง ซับซ้อนมากขึ้น ทาให้คนไทยทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
ของตนเองและครอบครัว หันไปพึ่งวัตถุคิดว่าวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ คือ สิ่งจาเป็นในการ
ดารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตนเอง ซึ่งมีพลังและศักยภาพมากกว่า
วัตถุ (พระพาบ ชิตมาโร (ปีสะหวาด), 2556 : 2) เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นวัตถุเป็นสิ่งสาคัญ
โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่ตกอยู่ในสภาพวัตถุนิยม จึงทาให้ทุกคนแสวงหาดิ้นรน สร้างปัญหาให้กับ
สังคมไม่คานึงถึงความถูกต้อง ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต ทาให้ มีปัญหาเกิดขึ้นใน
สังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว จี้ปล้น และปัญหาข่มขืนแล้วฆ่า จาเป็นที่คนใน
สัง คมต้องช่ว ยกัน ส่ง เสริมค่านิ ย มที่ ดีของไทยให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัว
สถาบันการศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคม (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556 : 12; อ้าง
ถึงใน นลธวัช ยุทธวงศ์, 2560 : 1) สภาพปัญหาดังกล่าวจาเป็นที่ทกุ คนทุกฝ่ายในสังคมไทยต้องหัน
มาส่งเสริม ปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ เยาวชนและคนในสังคมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความรู้ สามารถฝึกฝน และอบรมให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้ (สลิลทิพ ชูชาติ,
2556 : 9) ซึ่งจริยธรรมขั้นต้นที่ทุกคนในสังคมเดียวกันต้องปฏิบัติ คือ เบญจศีล หรือศีล 5 ข้อ ซึ่ง
เป็นหลักการที่ควรงดเว้น ได้แก่ 1) การงดเว้นหรือการห้ามฆ่าสัตว์ 2) การงดเว้นหรือการห้ามลัก
ทรัพย์ 3) การงดเว้นหรือการห้ามประพฤติผิดประเวณี 4) การงดเว้นหรือการห้ามพูดเท็จ 5) การ
งดเว้นหรือการห้ามเสพของมึนเมา ส่วนเบญจธรรม 5 ประการ ที่เป็นหลักการที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ มีลักษณะคู่กัน ได้แก่ 1) มีเมตตากรุณา 2) มีสัมมาอาชีวะ ยินดีในสิ่งที่ตนมี 3) มีกามสังวร
สารวมในกาม 4) มี สัจ จะ มี ความซื่อสัต ย์ ซื่อตรงต่ อกัน 5) มีส ติรอบคอบ (จ าเริญ รัต น์ จิ ต ต์
จิรจรรย์, 2557 : 408-413; อ้างถึงใน นลธวัช ยุทธวงศ์, 2560 : 1)
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จึงเห็นได้ว่าจริยธรรมมีความสาคัญต่อบุคคล สังคม และชาติบ้านเมืองของทุกประเทศ ซึ่ง
เป็น หลักเกณฑ์ที่เป็ นหลักยึด ให้กลุ่มบุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างมี
ความสุข สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาให้ทุกคนเป็นคนดี ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักยึดในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม
(นลธวัช ยุทธวงศ์, 2560 : 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร รองแหยม (2552 : 16) ที่กล่าว
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในการที่จะทาให้งานบรรลุถึงความสาเร็จ
ในการบริหารงาน และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารเป็น
หลักในการพัฒนาองค์กร ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรินทร ศรีวรสาร (2557 : 16) ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ที่จะทาให้งานบรรลุความสาเร็จ จึงต้องมีผู้นา
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลธวัช ยุทธวงศ์ (2560 : 35) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคคลที่ทาหน้าที่สูงสุดในสถานศึกษา มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ จึงจาเป็นที่จะต้องสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริย ธรรม และมีทั กษะในการบริหารทรัพ ยากรมนุ ษย์ เพื่ อ
ความสาเร็จในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สาคัญของการบริหารจัดการศึกษา เพราะมีความใกล้ชิดกับ
ผู้เรียนและชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีลักษณะที่ดี จึงจะส่งผลทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง
และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาทางการศึกษา จึง
ควรมีแนวทางในการปฏิบัติที่อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วิเชียร บุญกล้า, 2550; อ้างถึงใน สลิลทิพ ชูชาติ, 2556 : 1-2)
ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในตั ว บุ ค คลของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
บริหารงาน จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารสถานศึกษานาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาแนวทางภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
3. เพื่อประเมินแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยประยุกต์แนวคิดของ
ณัฐวรรณ ฐิตาคม (2556 : 16-23); เรด้า จันทร์เหลือง (2556 : 17-18); สลิลทิพ ชูชาติ (2556 : 3979); นลธวัช ยุทธวงศ์ (2560 : 46-51) และเลิศลัคน์ ภาคาผล (2560 : 41-44) มากาหนดขอบเขต
เป็นกรอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก ใน 4
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักราวาสธรรม 4 ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 2) ด้านหลักพรหมวิหาร 4
ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 3) ด้านหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 4)
ด้านหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูล
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ง นี้ ได้แก่ ครูผู้ส อนในโรงเรีย นมัธ ยมศึกษา อาเภอเมื อง
จั ง หวั ด ตาก ได้ แก่ โรงเรี ย นตากพิ ท ยาคม โรงเรี ย นผดุ ง ปั ญ ญา โรงเรี ย นถนอมราษฎร์บ ารุ ง
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม และโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จานวน 5 โรงเรียน ในปีการศึกษา
2561 รวมทั้งสิ้น จานวน 282 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
จั ง หวั ด ตาก ได้ แก่ โรงเรี ย นตากพิ ท ยาคม โรงเรี ย นผดุ ง ปั ญ ญา โรงเรี ย นถนอมราษฎร์บ ารุ ง
โรงเรียน วังประจบวิทยาคม และโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จานวน 5 โรงเรียน ในปีการศึกษา
2561 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น จานวน 165 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 1) แบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิ โดยใช้ โรงเรียน
ฯ เป็นตัวแปรแบ่งชั้นภูมิ 2) กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ ละชั้นภูมิตามสัดส่วน 3) สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนด
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 4 คน และผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก จานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จานวน 9 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครูผู้สอน
จานวน 165 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิน แนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริห ารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้แบบประเมินเก็บข้อมูลจากครูผู้สอน จานวน
165 คน วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ านความเหมาะสมของแนวทาง โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย และค่า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก สรุป
ผลการวิจัย
ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านที่ 3 ด้านหลักอิทธิบาท 4 อยู่
ในระดับ มาก ( X = 3.79) รองลงมาคือ ด้านที่ 2 ด้านหลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับ มาก ( X =
3.77) ด้านที่ 4 ด้านหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.74) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับ
สุดท้ายคือ ด้านที่ 1 ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.73) ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก 1) ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมของศาสนามา
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ รักษาคาพูด อดทน อดกลั้น มี
น้าใจเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ด้านหลักพรหมวิหาร 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึด
หลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ การแสดงออกถึงการมีน้าใจ
ยินดีช่วยเหลือทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ยกย่องผู้อื่น และปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเสมอ
ภาค 3) ด้านหลักอิทธิบาท 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ การแสดงออกถึง ความรัก ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และแก้ไขปัญหาอย่างมี
เหตุผล 4) ด้านหลักสังคหวัตถุ 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ การแสดงออกถึงความยินดีเต็มใจช่วยเหลือ ให้โอกาสผู้อื่น ใช้คาพูด
ที่สุภาพ ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ และปฏิบัติตนวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย
3. ผลการประเมินแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านที่ 2 ด้านหลักพรหมวิหาร 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) รองลงมาคือ
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ด้านที่ 4 ด้านหลักสังคหวัตถุ 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44) ด้านที่ 3 ด้านหลัก
อิทธิบาท 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้ายคือ
ด้านที่ 1 ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40) ตามลาดับ
อภิปรายผล
ภาวะผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมของผู้ บ ริ หารโรงเรีย นมั ธ ยมศึกษา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตาก
อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
ผลการศึกษาภาวะผู้ น าเชิ ง จริย ธรรมของผู้ บ ริหารโรงเรีย นมัธ ยมศึกษา อาเภอเมื อง
จังหวัดตาก โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียน
มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ย่อถ้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ร่วมแก้ไขปัญหา
พิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบ มีอัธยาศัยดี มีน้าใจ ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย มีใจเป็นกลาง
ประสานกับทุกคนด้วยความเสมอภาค ตัดสินปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูล ยินดีเต็มใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น ใช้คาพูดที่สุภาพ ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ปฏิบัติตนวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มี
ความจริงใจ เที่ยงตรง ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เสียสละ มีน้าใจ และเป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นไปตามแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 18) ที่กล่าวว่า จริยธรรมในตัวบุคคลมี
ความสาคัญมากต่อการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึ่ ง
ประกอบด้วยความประพฤติที่ดีต่าง ๆ ซึ่งบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแสดงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลิลทิพ ชูชาติ (2556 :
111-114) ได้วิ จั ย เรื่อง พฤติกรรมเชิ งจริยธรรมของผู้ บ ริหารในการบริหารสถานศึกษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดั บมากทุกด้าน และไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดวงทิพา พุ่มไม้ (2557 : 79-81) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการครองงานสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการครองตน และด้านการครองคน
ต่าสุด และอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ผลการศึกษาแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดตาก มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้ 1) ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหาร
โรงเรียนควรยึดหลักธรรมนี้ มาเป็น แนวทางในการประพฤติปฏิบั ติตน เป็นไปตามแนวคิดของ
สวัสดิ์ ทองมีเพชร (2541 : 32; อ้างถึงใน นลธวัช ยุทธวงศ์, 2560 : 49) ที่กล่าวว่า ฆราวาสธรรม
4 เป็นหลักธรรมการครองเรือนในการดาเนินชีวิตของฆราวาส 2) ด้านหลักพรหมวิหาร 4 ผู้บริหาร
โรงเรียนควรยึดหลักธรรมนี้มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นไปตามแนวคิดของ พระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช, 2541 : 8-9; อ้างถึงใน ณัฐวรรณ ฐิตาคม, 2556 : 19-20) ที่กล่าว
ว่า พรหมวิหารธรรม 4 เป็นหลักธรรมที่บุคคลผู้มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์ พึงปฏิบัติ 4 ประการ

230

คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 3) ด้านหลักอิทธิบาท 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึด
หลักธรรมนี้มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นไปตามแนวคิดของ พระดนัย อานาวิโล
(บุญสาร, 2554 : 42) ที่กล่าวว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมในการครองงาน เป็นคุณธรรมที่
นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และ 4) ด้านหลักสังคห
วัตถุ 4 ผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักธรรมนี้มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นไป
ตามแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 86-87) ที่กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรม
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคีกัน ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา
อัตถจริยา และสมานัตตา
ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตาก มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้ โดยรวมและราย
ด้าน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านที่ 2 ด้านหลักพรหมวิหาร 4 มีความเหมาะสม อยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ด้าน หลักสังคหวัตถุ 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก ด้านที่ 3 ด้านหลักอิทธิบาท 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับ
สุดท้ายคือ ด้านที่ 1 ด้านหลักฆราวาสธรรม 4 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ประเมินเห็นว่าแนวทางภาวะผู้นาเชิง จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน มีความ
เหมาะสม สามารถน าแนวทางไปปฏิบั ติ ไ ด้ จ ริง สอดคล้องกับ ความต้ องการของครูผู้ ส อน ซึ่ ง
แนวทางภาวะผู้นาเชิง จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้านนี้ จะทาให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน สามารถนาแนวทางจริยธรรมทั้งหมดนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และการบริหารจั ดการภายในโรงเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลได้เหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546 :
113-114; อ้างถึงใน นลธวัช ยุทธวงศ์, 2560 : 49-50) ที่กล่าวว่า ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ธรรม
สาหรับฆราวาส ธรรมสาหรับการครองเรือน และหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ประกอบด้วย
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็นไปตามแนวคิดของ วรญา ทองอุ่น (2548 : 210-212; อ้างถึงใน
ณัฐวรรณ ฐิตาคม, 2556 : 24-25) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีคุณธรรมตามพรหมวิหาร 4 ผู้นั้นได้ชื่อว่า
เป็นผู้ที่มีความพฤติธรรมเกื้อกูลต่อผู้อื่น ซึ่งมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และเป็นไปตามแนวคิด
ของ สมพร เทพสิทธา (2542 : 29; อ้างถึงใน เมย์ อานวยพันธ์วิไล, 2556 : 50) ที่กล่าวถึง อิทธิ
บาท 4 ว่าเป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจและพัฒนาให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นมโน
ธรรม เนื่องจากเป็นคุณธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา และเป็นไปตามแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 86-87) ได้กล่าวว่า สังคห
วัตถุ 4 คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคีกัน ประกอบด้วย
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ มีความยุติธรรม เสียสละ
และมีน้าใจ
2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความเข้าใจเห็นใจ เอื้ออาทร ยินดีเต็มใจช่วยเหลือ ยกย่อง
ชมเชย และมีใจหนักแน่นเป็นกลาง
3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรักพึงพอใจในหน้าที่ มีความมุ่งมั่นพยายาม เอาใจใส่ และ
พิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ
4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้คาปรึกษาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ใช้คาพูดที่เหมาะสม
สุภาพอ่อนหวาน และปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในด้านอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น ด้านการมองโลกในแง่ดี ด้านการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน และด้านการยึดระบบ
คุณธรรมในการบริหารงาน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ
3. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ
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