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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

Guidelines for Developing Ethical Leadership for School Administrators 
 Under the Nong KhaiSecondary Education Service Area Office 

 
ชีวิน อ่อนละออ1, 
สุชาติ บางวิเศษ2,  

กานนท ์แสนเภา3,  
สุชาวดี บางวิเศษ4 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนองคาย 2) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3)เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหาร
สถานศึกษา การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนา
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา และระยะที ่3 การประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จำนวน 291 คน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาพหุกรณี จำนวน 3 
โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 13 คน ผู้เชี ่ยวชาญ
ประเมินอิงเกณฑ์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า สภาพปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.20, S.D. = 0.97) และสภาพที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�= 4.41, S.D. = 0.62)  
  2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ได้องค์ประกอบ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านวิสัยทัศน ์ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง 2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา 3 แนวทาง 3) ด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 4) ด้านการยึดหลักคุณธรรมความ
ด ีประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง 5) ด้านความเป็นแบบอย่างท่ีดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง  
_________________________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3ผู้อำนายการ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหนองคาย 
4นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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  3. ผลการประเมินโดยอิงเกณฑ์ผู ้เชี ่ยวชาญของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู ้บริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.89, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ 

1) ด้านความเหมาะสม (�̅� = 4.89, S.D.= 0.19) 2) รองลงมาคือด้านความเป็นไปได้ (�̅� = 4.83, S.D.= 0.39) 3) ด้านความ

เป็นประโยชน ์(�̅�= 4.91, S.D.= 0.21) และ 4) ด้านความถูกต้อง (�̅� = 4.91, S.D.= 0.21)  
 
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนา, ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the current condition. and desirable conditions 
to develop ethical leadership of school administrators Under the Nong Khai Secondary Educational Service 
Area Office 2) to formulate guidelines for ethical leadership development and 3) to assess guidelines for 
ethical leadership development. of school administrators the research process was divided into 3 phases: 
Phase 1, the study of current conditions. and desirable conditions Ethical Leadership Development of School 
Administrators, Phase 2 Determination of Guidelines for Ethical Leadership Development of School 
Administrators, and Phase 3 Evaluation of Ethical Leadership Development Guidelines for School 
Administrators. The sample group used in the survey research consisted of 291 school administrators and 
teachers. The target group in the multi-case study consisted of 3 schools. 13 participants participated in 
Focus Group Discussion; 5 experts assessed based on criteria. The research instrument was a questionnaire, 
a semi-structured interview. Data analysis included frequency, mean, standard deviation. and content 
analysis by descriptive-analytical method 
 The results of the research were as follows: 
  1 .  The results of the study of the present condition and desirable conditions To develop 
ethical leadership of school administrators Under the Nong Khai Secondary Educational Service Area Office, 
it was found that the current state of ethical leadership development of school administrators Overall, it 

was at high level (�̅�= 4.20, S.D. = 0.97) and desirable condition. Overall, it was at the highest level (�̅�= 4.41, 
S.D. = 0.62). 
  2. The results of the study of the guidelines for the development of ethical leadership of 
educational institution administrators It has 5 components, consisting of 1) Vision. It consists of two 
development guidelines. 2) Integrity. It consists of three development guidelines. 3) Responsibility It consists 
of 3 development guidelines. It consists of 3 development guidelines. 5) Being a good role model. It consists 
of three development guidelines. 
  3. The results of the assessment based on the expert criteria of the guidelines for the 
development of ethical leadership of educational institution administrators were at the highest level 

(�̅�=4.89, SD = 0.19) when considering each aspect, in descending order of averages, as follows: 1) suitability 
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(�̅�= 4.89, SD = 0.19) 2) followed by feasibility (�̅�= 4.83, SD = 0.39) 3) usefulness (�̅�= 4.91, SD = 0.21) and  

4) validity Must (�̅� = 4.91, SD= 0.21) 
 
Keyword: Development guidelines, Ethical leadership 
 
บทนำ 
  สภาพปัจจุบันมีภาวะผู้นำหลายแบบท่ีสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิสังคม ซึ่งแต่ละแบบ ล้วนแล้วแต่
มุ่งเน้นเพื่อทำให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ และเป็นภาวะผู้นำ
ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการในยุคสังคมปัจจุบัน และ
สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลกเกิดการเลื ่อนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลกที ่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพล
จากกระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการ
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต ทัศนคติ ความเชื ่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการ
เรียนรู ้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อ
ออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยการทำธุรกรรมต่าง ๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกัน
และกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน คน
ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด เกิดการสร้าง
วัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสสำหรับการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศงาน
เดียวกัน ก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม เนื่องจากขาดการ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนทำให้คนไทย
ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยม
ที่ซึ่ง ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ไม่เคารพสิทธิคนอื่น ขาดความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย (ดาวรุวรรณ 
ถวิลการ, 2564)  
 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันสืบเนื่องมาจาก
ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ความเจริญก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นสังคมข้อมูล

ข่าวสาร (IT society) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับการเรียน เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human 
right) ค่านิยมแบบวัตถุนิยม (Materialism) หรือแม้แต่กรณี
การมีจุดหมายชีวิตแบบสุขนิสัยสุดโต่ง (Hedonism) รวมถึง
สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนี้
ที ่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ ้น ประกอบกับการเป็นผู ้มี
คุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันลดลงประชาชนจำนวนมากไม่
เห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม
ไม่ประพฤติตามจริยธรรม ทำให้สังคมมีปัญหา ความเจริญ
ทางวัตถุแต่มีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ มุ่งแสวงหาความสุข
ทางวัตถุมีความเห็นแก่ตัว ขาดความเชื ่ออาทร ขาดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางสังคมที ่เรียกว่าวิกฤตการณ์แห่งการอยู่
ร่วมกัน (ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559) ในส่วนของพระธรรม
คำสอนมองว่า เหตุผล ประโยชน์สุขที ่แท้เป็นใหญ่ เป็น
เกณฑ์ เป็นมาตรฐาน เมื่อถือธรรมเป็นใหญ่ ก็เห็นแก่ธรรม 
เห็นแก่ความจริง ความถูกต้องความดีงาม และยึดถือตาม
หลักการ กฎกติกา รวมทั้ง กฎหมาย ตั้งธรรมาธิปไตยเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจ ก็จะไม่เอนเอียงไปข้างไหน ไม่เหน็แก่
ผลประโยชน์ ไม่เห็น แก่พรรคพวก ไม่เห็นแก่คะแนนนิยม 
เป็นต้น และจะมีความชัดเจนในการทำงาน” และ พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี , 2552) ได้กล่าวถึงความสำคัญ
ของผ ู ้นำในการพัฒนาจร ิยธรรมของคนในองค์การว่า 
“ปัญหาจริยธรรมของบุคคลส่งผล ให้เกิดปัญหาสังคมจน
กลายเป ็นป ัญหาของชาต ิบ ้านเม ืองน ั ้น  อย ู ่ ในความ
รับผิดชอบของทุกคนในสังคม เพราะสังคมเป็นลักษณะ
สังคมประกิต (socialization) คือทุกองค์การที่อยู่ในสังคม
จะต้องร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อให้ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
โดยองค์การหรือสถาบันที่อยู่ในสังคมจะต้องมีหน้าที่ขัดเกลา
คนในสังคมให้เป็นคนที่มีจริยธรรม ให้บุคคลในสังคมลด
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ความรุนแรง ความเห็นแก่ตัว ลดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ 
การจัดการดังกล่าวจึงต้องเริ่มที่ผู้นำซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตา
กรรมของทั้งตัวผู้นำ ผู้ตามขององค์การ ถ้าองค์การใดมีผู้นำ
ที ่มี จริยธรรมที ่เปี ่ยมไปด้วยภาวะผู ้นำที ่มีจริยธรรมเป็น
พื้นฐานองค์การนั้น ๆ ย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรอืง แต่ถ้าการ
กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม องค์การนั้น ๆ ก็ย่อมจะพบ
แต่ความล้มเหลว ผู ้บริหารกับผู้นำคือคนคนเดียวกัน ทำ
หน้าที่เหมือนกัน ผู้บริหาร คือ ผู้มีศิลปะในการใช้คนให้ทำงาน
และโดยเมื่อทำงานสำเร็จแล้ว ต้องก่อให้เกิด ภาวะคนก็
สำราญงานก็สำเร็จ” ผู้บริหาร การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมได้แก่ความรู้  คุณธรรมจริยธรรม 
และการปฏิบัติที ่ เป็นแบบอย่างที ่ดีให้ประจักษ์แก่  ครู 
นักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา (สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 
2550 : 57) 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา กำลังประสบปัญหาในหลายประการ พอจะ
สรุปได้ คือ ปัญหาจากปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบายของรัฐ 
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป การขยายตัวของโรงเรียนรัฐบาล
ตลอดจนความนิยมของผู้ปกครอง สถานภาพทางการเงิน
ของโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ลดลง บทบาทของผู้บริหาร 
และครูอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงประเด็น
เรื่องขวัญและกำลังใจของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญอันดับแรก ในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนทัดเทียม และ
ความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามา
รับบริการการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา 
หรืออัตราการย้ายออกของครูที่เกิดขึ้นบ่อย  
  จากการศึกษาจริยธรรมภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามหลักการ และเหตุผลด้งกล่าวข้างต้น พบว่า

ผู้นำ หรือผู้บริหารที่ไม่มีจริยธรรมแล้ว จะเกิดอิทธิพลทาง
ลบ และผลกระทบที่เลวร้ายตามมาอีกมากมายอย่างที่พวก
เราอาจจะคาดไม่ถึง ซึ ่งอิทธิพลที่สำคัญของภาวะผู ้นำนี้
ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อผู้ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้อื่นท่ี
มีส่วนเกี ่ยวข้อง รวมถึงการนำหรือจูงใจหรือการพัฒนา
ศักยภาพผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (รัตติกรณ์ จง
วิศาล, 2556 :111) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นความหวังของ
การเป็นแบบอย่างท่ีดี เพราะผู้บริหารเป็นทั้งหัว และหน้าตา
ของสถานศึกษาที ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั ้งในและนอก
สถานศึกษา พฤติกรรมผู ้นำเชิงจริยธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารย่อมส่งผลต่อคุณภาพของครู และ
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื ่อศึกษาสภาพปัจจ ุบ ันและสภาพที ่พึง
ประสงค์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  3. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
   การว ิจ ัยคร ั ้ งนี้  ได ้จากการส ั งเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม จากแนวคิด ทฤษฎี
นักวิชาการศึกษา ผู้วิจัยนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ 5 ด้าน ตามภาพประกอบ 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ผู้วิจัยได้ 
ศึกษาข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งเน้นลักษณะของข้อมูลจาก
หลายแหล ่ ง (Multiple data sources)  ใช ้ ระเบ ียบว ิธี
วิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology)  โดย
มีขั้นตอน และรายละเอียดวิธีดำเนินการการวิจัย 3 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ี
พึงประสงค์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
   1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
    1.1 ประชากร ได้แก ่ผู้บริหาร และครู 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย จำนวน 1,178 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 
44 คน และครู จำนวน 1,134 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร และ 
ครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย จำนวน 291 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 
38 คน และครู จำนวน 253 คน โดยการเทียบจำนวน
ประชากรทั้งหมด กับตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). และใช้เทคนิค
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling Technique) 
 

   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 2 ตอน 
ดังนี ้
     ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีล ักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ 
(check list) ประกอบด้วย เพศ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์การทำงาน  
     ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับระดับการปฏิบัติตามสภาพปัจจุบัน 
และสภาพที ่พึงประสงค์ ของข้อมูลระดับความคิดเห็น
เกี ่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์  
2) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านการ
ยึดหลักคุณธรรมความดี และ 5) ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี 
ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553 : 99-100) 
   3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  และทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม  เพื่อ
สังเคราะห์  ประกอบด้วย  ใน  5  ด้าน   
  1)  ด้านวิสัยทัศน ์  
  2)  ด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ   
  3)  ด้านความรับผิดชอบ   
  4)  ด้านการยึกหลักคณุธรรม   
  5)  ด้านความเป็นแบบอย่างท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

หนองคาย 

ระยะท่ี  1  ศกึษาสภาพปัจจุบัน  และสภาพที่พึงประสงค์  
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 
  ขั้นตอนที่  1  การศึกษาเอกสาร  (Document  study) 
  ขั้นตอนที่  2  การศึกษาเชิงสำรวจ  (survey  study) 
ระยะท่ี  2  กำหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม   
  ขั้นตอนที่  1  ศึกษาพหุกรณี  (Multi-cases  study)   
  ขั้นตอนที่  2  การสนทนากลุ่ม  (Focus  group) 
ระยะท่ี  3  ประเมินอิงเกณฑ์ผู้เชีย่วชาญ  

(Connoisseurship)   
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   4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบั
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของ ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์

เป็นระดับคะแนนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์ และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะ
ผู้นำของผู้บริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ในระยะที่ 1 เพื่อ
ทราบระดับการปฏิบัติ และสภาพที่พึงประสงค์  
  ระยะที่ 2 ร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย มี 2 ข้ันตอน คือ  
   ขั้นตอนท่ี 1) การศึกษาพหุกรณี (Multi-
case study) โดยการกำหนดเกณฑ์โรงเร ียนที ่ม ีผลการ
ปฏิบัต ิที ่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู ้บริหารมีการ
บริหารคุณธรรม จริยธรรมดีเยี่ยม กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียน
โพธิ์ตากพิทยาคม 2) โรงเรียนน้ำสวยวิทยา และ 3) โรงเรียน
ท่าบ่อพิทยาคม เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง  
   ขั้นตอนที่ 2) การสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารที่ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 5 คน ครู จำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษา 
จำนวน 2 คน และ ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน เครื่องมือทีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
  ระยะที่ 3 ประเมินการพัฒนาแนวทาง โดย
การประเมินอิงเกณฑ์ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ (Connoisseurship) 
จำนวน 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประเมินความเหมาะสม (Propriety) มีความเป็นไปได้ 

(Feasibility) มีความเป็นประโยชน์ (Utility) ของแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย     
   3.1 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
    เป็นแบบประเมินอิงเกณฑ์ ที่แสดง
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   3.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
    3.2.1 ผู้วิจัยของหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ในการนัดหมาย วัน เวลา ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินอิงเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญ 
    3.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเนื้อหาการสนทนากลุ่ม เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
    3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ 
ดังนี ้
    ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย สรุปได้ดังนี้ 
     1.1 สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษาหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.20, 
S.D. = 0.97)  
     1.2 สภาพที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅�= 4.61, S.D. = 0.62) 
    ระยะที่ 2 ร่างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
     2.1 ผลการศึกษาพหุกรณี (Multi–case 
study) โดยสัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียน ถึงแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จำนวน 
3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  
2) โรงเรียนน้ำสวยวิทยา และ 3) โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
ในองค์ประกอบ 5 ด้าน อันดับ 1 ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี 
อันดับ 2 ด้านวิสัยทัศน์ อันดับ 3 ด้านความรับผิดชอบ 
อันดับ 4 และอันดับ 5 คือด้านความซื ่อสัตย์สุจริต  ถึง
แนวทางการพัฒนาภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรมของผู้บร ิหาร
สถานศึกษา ตามลำดับความสำคัญจำเป็น เพื่อนำมายกร่าง 
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ และนำไปสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อการยกร่าง และยืนยันร่างแนวทางต่อไป  
     2.2 การสนทนากล ุ ่ม  (Focus group 
discussion)  จากผ ู ้ ม ี ส ่วนได ้ส ่ วนเส ีย  (Stakeholder) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารที่ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
จำนวน 5 คน ครู จำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 
2 คน และ ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน เพื่อการยกร่าง และ
ยืนยันองค์ประกอบ แนวทางการพัฒนาภาวะผู ้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย สรุปได้ดังนี้ องค์ประกอบ
ที ่1 ด้านการยึดหลักคุณธรรมความดี ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 1) ผู ้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2) ผู้บริหาร 
 

พัฒนาตนเองตามหลักธรรมของพุทธศาสนามุ่งประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3) ผู ้บริหารมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อครูและบุคลากร ในสถานศึกษาและบุคลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี ้1) ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต 2) ผู ้บริหารยึดมั ่นในคุณธรรม
จริยธรรม เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรักษา
ผลประโยชน์ของสถานศึกษา 3) ผู้บริหารเสียสละ และอทุิศ
ตนในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจองค์ประกอบ 
ที่ 3 ด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา 
3 แนวทาง ดังนี้ 1) ผู ้บริหารมีความรู้ ความสามารถและ
ความรับผิดชอบต่อองค์กร 2) ผู้บริหารกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจให้กับครูและบุคลากร ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
3) ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน องค์ประกอบ
ที่ 4 ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 3 แนวทาง ดังนี ้1) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการครองตน ครองคน และครองงาน 2) ผู้บริหารรักษา
ระเบียบวินัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 3) 
ผ ู ้บร ิหารส ่งเสร ิมภาพล ักษณ์ของสถานศ ึกษา  และ
องค์ประกอบที่ 5 ด้านวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 2 แนวทางดังนี ้แนวทางดังนี ้1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ในการบริหารงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  
2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในการพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ 
   ระยะที่  3 ผลการประ เม ิ นอ ิ ง เ กณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�= 4.35, S.D. =1.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านความเหมาะสม (�̅�= 4.89, S.D. =0.19) ด้าน

ความเป็นไปได้ (�̅�= 4.83, S.D.=0.39) และด้านความเป็น

ประโยชน์ (�̅�= 4.91, S.D.=0.21) ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการวิจัยแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ผู้วิจัย
จะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ นำมาอภิปรายผลการวิจัยที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
  จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ของแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานว ิจัยของ ส ิทธ ิศ ักดิ์  ข ุนนาแก ้ว (2550) ได ้ศ ึกษา
การศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 
1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 
จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และสถานที่ตั้งของโรงเรียน 
โดยรวม อยู ่ ในระดับมาก คือย ึดหลักการปฏิบ ัต ิตาม
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายของสังคม และสอดคล้องกับกมล
ทิพย์ ทองกำแหง (2554) ได้ทำการศึกษากลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สรุปได้ว่า 
1) องค์ประกอบภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรมมี 3 ด้านคือ 1) 
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 2) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ต่อเพื่อนร่วมงาน และ 3) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ อารีรัมย์ (2556) ได้
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 จากการศึกษาพบว่า แนวทางส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
ผู ้บริหารควรยอมรับฟังความคิดเห็น ผู ้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรมเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   

  ผลการพัฒนาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ในองค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1 ด้านการยึดหลักคุณธรรม
ความดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้  
1) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 2) ผู้บริหารพัฒนาตนเองตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนามุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3) ผู้บริหารมีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดตี่อครแูละบุคลากร ในสถานศึกษา
และบุคลทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สลิลทิพย์ ชูชาติ 
(2556 : 52) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
ในการบร ิหารสถานศ ึกษา ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้รูปแบบของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการครองตน
ตามหลักฆราวาสธรรม ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู ้ร่วมงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์พูดจริงทำจริง ผู้บริหารมีคุณธรรมทั้งกายวาจาใจ
และจิตสำนึกความเป็นผู้นำที่ดี 2) ด้านการครองตน ตาม
หลักพรหมวิหารธรรม ผู้บริหารมีความเสมอภาคยุตธิรรมไม่
เอนเอียง รับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้ร่วมงานอย่าง
จริงใจ ให้ความเอาใจใส่ ดูแลสนับสนุนผู้ร่วมงาน ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที ่ยกย่องเอาใจใส่ตามกาลอย่าง
เหมาะสม องค์ประกอบที่  2 ด ้านความซื ่อส ัตย ์ส ุจริต 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2) ผู้บริหารยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา 3) ผู้บริหารเสียสละ 
และอุทิศตนในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญ
กุล (2551: 34-35) จัดทำโครงการสำรวจและสังเคราะห์ตัว
บ่งชี้คุณธรรม จริยธรรม สรุปว่า ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม 
5 อันดับแรกที่ควรมีในทุกกลุ่มวิชาชีพ/อาชีพ องค์ประกอบ
ที่ 3 ด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 
3 แนวทาง ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถและ 
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ความรับผิดชอบต่อองค์กร 2) ผู้บริหารกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจให้กับครูและบุคลากร ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
3) ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สอดคล้องกับ
กนกอร สมปราชญ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมสำหรับผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ภาวะผู ้นำเชิง
จริยธรรมที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบที่ 
4 ด้านความเป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 3 แนวทาง ดังนี ้1) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ในการครองตน ครองคน และครองงาน 2) ผู้บริหารรักษา
ระเบียบวินัยตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 3) 
ผู้บริหารส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลทิพย์ ทองกำแหง (2554) ได้ทำการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน สรุปได้ว่า องค์ประกอบภาวะผู ้นำเชิง
จริยธรรมมี 3 ด้านคือ 1) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 
2) ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 3) ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมต่อวิชาชีพ และองค์ประกอบที่ 5 ด้านวิสัยทัศน์ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทางดังนี้ แนวทาง
ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 2) ผู ้บริหารมีภาวะผู ้นำเชิง
จริยธรรมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับ Smith (1974) ได้วิจัยเกี่ยวกับ ลักษณะพฤติกรรมของ
ครูใหญ่ในการทำงาน พบว่าพฤติกรรมของครูใหญ่ทำงานให้
เกิดประสิทธิภาพนั้นมี 15 ประการสำคัญ ๆ ในอันดับแรก 
คือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
แหล่งข้อมูล ซึ ่งผลการวิจ ัยมีความสอดคล้องตรงตาม 
 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ และเป็นข้อสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
  1.1) ผลการวิจัยด้านวิสัยทัศน์ ข้อที่มีสภาพที่
พึงประสงค์อยู ่ ในระดับมากที ่ส ุด คือผ ู ้บร ิหารมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การอบรม การสัมมนา และการศึกษา 
ดูงาน 
  1.2 ผลการศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต ข้อ
ที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คือผู ้บริหารมี
ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและวิชาชีพ 
โดยไม่ใช้หน้าที่เพื ่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องบริหารงานตามภาระงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมภิบาล  
  1.3) ผลการศึกษาด้านความรับผิดชอบ ข้อที่
มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด คือผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศแห่งความไว้วางใจ จนได้รับความเคารพ และการ
สนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องบริหาร
จัดการติดต่อประสานงานด้วยความเป็นกัลยณมิตรกับทุก
คน ทุกฝ่ายในสถานศึกษา เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดว้ย
ความจริงใจ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแบบอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และ
กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางในการบริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
    2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ภาวะผู ้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และกำหนดกลยุทธ์ 
แนวทาง ขั้นตอน ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

101 

เอกสารอ้างอิง 
1. กนกอร สมปราชญ์. (2554). ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำ

เชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สาขาวิชา
การบร ิหารการศ ึกษา  คณะศ ึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

2. กมลทิพย์ ทองกำแหง . (2544). กลยุทธ์การ
พ ัฒนาภาวะผ ู ้นำเช ิ งจร ิยธรรม  สำหรับ
ผู ้บริหารโรงเรียน . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

3. จิราภรณ์ อารีร ัมย์. (2556.) ศึกษาคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2. วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหา
วิทาลัยปทุมธานี. 

4. ชุต ิมา ร ักษ ์บางแหลม . (2559) . วิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู ้นำเชิงจริยธรรม และ
ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . 
วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

5. นงลักษณ์ วิร ัชชัย, รุ ่งนภา ตั ้งจ ิตรเจริญก ุล. 
(2551). การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
คุณธรรมจริยธรรมของคนไทย. กรุงเทพฯ : 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผน่ดินเชิงคุณธรรม 

6. ดาวรุวรรณ ถวิลการ. (2564). ภาวะผู้นำดิจิทัล. 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

7. บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. 
พิมพ์ครั้งท่ี 9 . กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

8. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). (2552). 
ภาวะผู้นำ: จากเนลสัน มันเดล่า โอบามาแห่ง
ทำเนียบขาว. กรุงเทพฯ: สถาบันวิมุตตยาลัย. 

9. รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้นำ ทฤษฎี 
การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

10. สล ิลท ิพย์  ช ูชาต ิ .  (2556). พฤต ิกรรมเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2. วิทยานิพนธ์ พธ.ม. (สาขา
การบร ิหารการศ ึกษา).  บ ัณฑิตว ิทยาล ัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

11. สุเทพ พงศ์ศรีว ัฒน์ . (2550) “ภาวะผู ้นำเชิง
จริยธรรม,” ใน วารสารดำรงราชานุภาพ. 7 
(23) เมษายน -มิถุนายน 2550. 

12. ส ิทธ ิศักดิ์  ข ุนนาแก้ว. (2550) . การศ ึกษา
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรยีน 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาชลบุรีเขต 1. 
ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

13. Krejcie, R.  V. , & Morgan, D.  W.  ( 1970) . 
Determining sample size for research 
activities. Educational and Psychological 
Measurement, 30(3), 607-608.  

14. Smith R. (1974). The Human Organization. 
New York: McGraw-Hill 

 


