ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี*
ETHICAL LEADERSHIP OF SECONDARY EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATOR
UNDER LOP BURI PROVINCIAL EDUCATION
ชัชวาล แก้วกระจาย, วิชิต แสงสว่าง
Chatchawan Kaewkrajay, Wichit Saengsawang
มหาวิทยาลัยเกริก
Krirk University
Corresponding Author E-mail: Charttv3@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิง
จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ลพบุ ร ี 2. เพื่ อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
ในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 302 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบค่า t - test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านความไว้วางใจ ด้านความยุ ติธรรม ด้านความซื่อตรง และด้านความ
รับผิดชอบ 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทำงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แ ตกต่างกัน ภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
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Abstract
The purposes of this research were: 1) Study level of ethical leadership of
secondary education school administrator under Lop Buri Provincial Education.
And 2) Comparing ethical leadership of secondary education school administrator
under Lop Buri Provincial Education classified by sex, age, education level and
work experience. It was quantitative research. The sample groups were 302
teachers in secondary education school administrator under Lop Buri Provincial
Education. Obtained by Stratified sampling. The Tools used to collect information
were questionnaires with 5 levels of estimation scale. Statistical data were
analyzed by using a computer program. The analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.
The research results revealed that: 1) Level of ethical leadership of
secondary education school administrator under Lop Buri Provincial Education,
overall and each aspect very level, found that sorted from the side with the
highest average to the lowest: trust, fairness, Honestly and responsibility. 2)
Comparison results of ethical leadership of secondary education school
administrator under Lop Buri Provincial Education classified by sex, age, education
level and work experience found that: sex, age, education level and work
experience were different, ethical leadership of secondary education school
administrator under Lop Buri Provincial Education were differed not statistically.
Keywords: Ethical leadership; School administrator; Lop Buri Provincial Education

บทนำ
ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายนั่นคือ “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม” เป็นสิ่งที่น่าสนใจและนำไปสู่การค้นหา
แนวทางมาตรการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ซึ่งในการบริหาร
สถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่เป็น
คุณลักษณะที่เอื้อต่อความสำเร็จนี้เช่นกัน ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรทาง
การศึกษาที่สำคัญยิ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรมประจำ
ใจเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน การสอนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ในสิ่งที่ดีงามทั้ง
ต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพ เป็นทั้งกระบวนการและพฤติกรรมที่สามารถ
สอนและเรียนรู้ได้ การปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอน และการให้แรงเสริมที่สามารถเป็น
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แนวทางในการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใน
อนาคต จะสามารถสร้างและขับเคลื่อนภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม (ชุติ
มา รักษ์บางแหลม, 2559) สอดคล้องกับโคคาบัสและคาราโคเซ่ (Kocabas & Karakose, 2009)
กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรการศึกษา เพราะหน้าที่สำคัญ
ที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การมีจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม (Ethical leadership) จึงมีความสำคัญต่อทุกองค์กรและทุกแง่มุมของสังคม เพราะว่า
พฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น และอาจช่วยปรับปรุง การรับรู้ทางจริยธรรมโดยรวมของพนักงาน
(Neubert et al., 2009) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมนองคลองธรรม จะถูกเชิดชูเกียรติและเป็นผู้ทรงคุณค่าในสังคม แต่ถ้า
ผู้บริหารคนใดมีพฤติกรรมตามอำเภอใจไม่มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมจะไม่ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารก็จะทำงานลำบากและไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน เกิดเป็นความ
ขัดแย้งขึ้นในองค์กรได้ (Glanz, 2006) และวิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ยังกล่าวว่า “หัวใจสำคัญ
ของประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่เกิดความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่” ยิ่งไปกว่านั้น
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมจะเสริมสร้างบรรยากาศเชิงจริยธรรมเมื่อผู้บริหารได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์
ที่เป็นจริง
แต่อย่างไรก็ตามมักจะไม่พบคุณสมบัติที่สมบูรณ์ดังกล่าวในผู้บริหารแต่ละระดับจนถึง
ระดับสากลและยังพบอีกว่าผู้บริหารในปัจจุบันทั้งที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งมาจากการแต่งตั้ง
ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านความสามารถมาก ดังนั้นผู้บริหารในปัจจุบันจึงมีความโน้ม
เอียงไปทางด้านความสามารถมากกว่าด้านจริยธรรม ทำให้เกิดเป็นคำถามของสังคมว่า “ทำไม
จึงเป็นเช่นนั้น” ผู้นำที่มีความมั่นใจในตนเอง ผู้นำที่รอบรู้ในเชิงการบริหาร โดยมักจะละเลยเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญ ถ้าผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้นำไม่เพียงพอ
ต่อสถานการณ์ ไม่ไวต่อปัญหาในการบริหารงาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบให้
หน่วยงาน องค์กรและบุคลากรในองค์การเกิดความอึดอัดใจ ไม่สบายใจ ไม่พอใจ อาจพบปัญหา
ในการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน กลายเป็นความขัดแย้ง ลุกลามหรือรุนแรงต่อไปอาจถึงขั้นมี
การร้ อ งเรี ย น ฟ้ อ งร้ อ งจากการบริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ ดั ง นั ้ น ภาวะผู ้น ำเชิง จริ ยธรรมจึงมี
ความสำคัญกับการเป็นผู้บริหารและเป็นทางเลือกที่เข้ากับยุคนี้ (ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559;
ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์, 2561; สุจิต กิ่งเกล้าและคณะ, 2562; สุวรรณ์ แก้วนะ, 2562; คณาพงษ์
พึ่งมี, 2562) จึงทำให้มีนักวิชาการ นักการศึกษาสนใจศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรม อาทิเช่น โจเซฟสัน (Josephson, 2009) ที่ให้นิยามภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หมายถึง
แนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและเป็นมาตรฐานการประพฤติทางจริยธรรม แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่
เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย ลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความ
เคารพ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความยุติธรรม 5) การห่วงใยผู้อื่น และ 6) ความเป็นพลเมืองดี
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และหนูไกร มาเชค (2559) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศึกษา ควรมี 5
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความเคารพ 4) ความเป็น
พลเมืองดี และ 5) ความยุติธรรม เป็นต้น ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือในระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทรัพยากรเป็นจำนวนมาก มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือรูปแบบด้านภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการการที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการบริหารสถานศึกษารวมทั้ ง
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (สุทัด จันทะสินธุ์ ,
2560)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อวางแผนการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นแนวทางหรือต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นในการที่จะน ำเอา
จริยธรรมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 302 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
และแบ่งสัดส่วนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามจำนวนประชากรของแต่ละสถานศึกษา
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม มาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งหนังสือต่อผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน ได้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์ และแนบซองจดหมายติดตราไปรษณียากรไปด้วย
เพื่อความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยรวบรวมเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใ ช้ 1) ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ
คำนวณหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2) ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของครู โดยวิเคราะห์หา
ค่ า เฉลี ่ ย (𝑥̅ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) เปรี ย บเที ย บความคิด เห็ นของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติทดสอบ t - test และ F - test

ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
มัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความไว้วางใจ รองลงมา คือ ด้านความยุติธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
น้อยทีส่ ุด คือ ด้านความซื่อตรง และด้านความรับผิดชอบ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านความซื่อตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนสม่ำเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โลภเอาสิ่งของของผู้อื่น ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนด้วยความถูกต้อง จริงใจต่อผู้อื่น
2) ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ผู้บริหารการแสดงออกซึ่งการดูแลเอาใจใส่ ความเชื่อมั่นซึ่ง
กันและกัน และผู้บริหารเป็นผู้กระทำการใด ๆ อย่างเปิดเผย รองลงมา คือ ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความไว้วางใจผู้บังคับบัญชาในการขอคำปรึกษาเรื่องต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย
คือ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเหมาะสม
3) ด้านความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐาน
ของจริยธรรม ความสมเหตุสมผล รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่
อย่างชอบธรรม และผู้บริหารเป็นผู้มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียงวางตัวเป็นกลาง
4) ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารกล้ายอมรับในผลของการกระทำด้วยความเต็ม
ใจ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความ
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มุ่งมั่นตั้งใจตามความมุ่งหมายที่ต้องการ และผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างดี
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารอุทิศเวลา และเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้ นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทำงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน พบว่า
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานพบว่า
1) ผลการเปรีย บเทีย บครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชาย มากกว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิง ได้ค่า Sig. > .05 ดังนั้น เพศแตกต่าง
กัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ เพศแตกต่างกัน
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกั ดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
2) ผลการเปรีย บเทีย บครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม ได้
ค่า Sig. > .05 นั่นคือ อายุต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความไว้วางใจ และด้านความยุติธรรม ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรับผิดชอบ ได้ค่า Sig. < .05 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน ภาวะผู้นำ
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่แตกต่างกัน
3) ผลการเปรียบเทียบครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย
ภาพรวม พบว่า ได้ค่า Sig. > .05 ดังนั้น ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน
4) ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
โดยภาพรวม ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
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ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความไว้วางใจ และด้านความรับผิดชอบ ได้ค่า
Sig. > .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความยุติธรรม
ได้ค่า Sig. < .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพันธุ์
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก และสอดคล้องกับสุธาสินี แม้นญาติ (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับเนาวรัตน์ รอดเพียน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริห ารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีว ศึกษาเอกชน เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใช้หลัก
จริยธรรมในการบริหารงาน การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีความยุติธรรม ความเป็นกัลยาณมิตร ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยยึด
หลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทำให้เป็นที่ไว้วางใจต่อผู้ร่วมงานก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีต่อกัน ในองค์การ เหมาะสมที่จ ะตอบสนองความท้ าทายในการบริห าร สถานศึกษา
โดยเฉพาะยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับบราวน์ และเทรวิโน (Brown &
Trevino, 2006) กล่าวว่า ผู้นำเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติ ด้านความซื่อสัตย์ การดูแลและเป็น
บุคคลที่มีกฎเกณฑ์ เป็น ผู้ซึ่งทำให้เกิดความยุติธ รรมและการตัด สินใจที่ดี อีกทั้งสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับลูกน้องอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับจริยธรรม ตั้งมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน ให้รางวัล
และลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้นำเชิงจริยธรรมไม่เพียงแต่พูดดี แต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวก
เขาพูดและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับสุรัตน์ ไชยชมภู
(2557) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม เป็นสิ่งที่ผู้นำทางการศึกษาต้องถือเป็นความตระหนักใน
ภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ ความเอาใจใส่ อ ย่า งยิ่ ง ยวดต่ อ สถานศึ ก ษาและชุ ม ชน ผู ้ บ ริ ห าร
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สถานศึกษาจึงต้องมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพ รวมถึงความมี จริยธรรมที่สูง
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมแล้วย่อมได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จนผู้
ตามทำงานเต็มความสามารถ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse, 2003) กล่าว
ว่า ลักษณะของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมจำเป็นจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างความ
ศรัทธา เชื่อมั่น เป็นพลังในการผลักดันให้บุคลากรทางานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นเลิศและเป็น
แบบอย่างที่ดี ซึ่งผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ควรมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ในการให้ความเคารพ
ผู้อื่น การบริการผู้อื่น การแสดงถึงความเที่ยงธรรม ยืนหยัดความซื่อสัตย์ และความเป็นทีมงาน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่หนึ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับสุธาสินี แม้นญาติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างปัจจัยที่
ส่งผลต่อ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พบว่า ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับบรรจพร แย้มละมูล
และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษาภาค ตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการแสดงออกซึ่งการดูแลเอาใจใส่ มีความเชื่อมั่น
ซึ่งกันและกัน เป็ นผู้กระทำการใด ๆ อย่างเปิดเผย เป็นผู้รักษาคำพูดและกระทำตามที่ พูด
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจผู้บังคับบัญชาในการขอคำปรึกษาเรื่องต่างๆ มีความเชื่อมั่น
ไว้วางใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระเหมาะสม สอดคล้องกับหนูไกร
มาเชค (2559) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องเคารพเชื่อถือ และศรัทธา เกิดความไว้วางใจที่จะร่วมงานด้วย ซึ่งการจะได้รับความ
ไว้วางใจได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจโปร่งใส ไม่ทำในสิ่งที่ทำ
ให้ตนเอง และสถานศึกษาหรือชุมชนเสื่อมเสีย และที่สำคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร คือ โรงเรียน และชุมชน รักษาคำพูด รักษาคำมั่นสัญญาจึงจะเรียกได้ว่า
เป็ น ผู ้ ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ เบอร์ โ คเฟอร์ และชวาร์ ท ซ์ (Berghofer &
Schwartz, 2008) กล่าวว่า ลักษณะที่เป็นพื้นฐานของผู้นำเชิงจริยธรรมในด้านความไว้วางใจ ซึ่ง
พฤติกรรมการแสดงออกการเป็น คนเปิดเผยข้อมูล ด้วยความเป็นจริง การปฏิบัติด้วยความ
ซื่อสัตย์ส ุจ ริต เป็นผู้น่าเชื่อถือไว้ว างใจ และ National Centre for Ethics in Health Care
(2005) กล่าวว่า ผู้มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม จะต้องเป็นผู้มีความไว้วางใจ ลักษณะของผู้ที่มีความ
ไว้วางใจ คือ เป็นผู้ไม่คดโกงไม่โกหกหลอกลวง สื่อสารได้อย่างชัดเจนในสิ่งคาดหวัง ต้องเป็นคน
เปิดเผย ตรงไปตรงมา เป็นผู้รักษาสัญญา
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2) ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
สุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับสุธาสินี แม้นญาติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พบว่า ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับบรรจพร
แย้มละมูล และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาภาค ตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารควรกล้ายอมรับในผลของการกระทำด้วยความเต็ม
ใจ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตามความ
มุ่งหมายที่ต้องการ มีความรับผิดชอบต่ องานในหน้าที่อย่างดี อุทิศเวลา และเสียสละประโยชน์
ส่ ว นตนเพื ่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม สอดคล้ อ งกั บ หนู ไ กร มาเชค (2559) กล่ า วว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแลและควบคุม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วย
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาทั้งทางบวกและทางลบ หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในองค์กรผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องสามารถควบคุมตนเองมีความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งยั่วยุและต้องนำพาองค์กรผ่านพ้นปัญหา
ไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้ สอดคล้องกับเฟอร์รี่ (Ferrell et al., 2008) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ
ของผู้มีภ าวะผู้น ำเชิงจริยธรรมจะหาวิธ ีป รับปรุงการทำงานให้ถูกต้อง เป็นผู้มีพันธะความ
รับผิดชอบและ มีการปฏิบัติเชิงจริยธรรม และจะต้องแสวงหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด และเบอร์โค
เฟอร์ และชวาร์ทซ์ (Berghofer & Schwartz, 2008) กล่าวว่า ผู้บริหารกล้ายอมรับข้อผิดพลาด
ด้วยความเต็มใจ แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ใสสะอาดด้วยความรับผิดชอบ เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญา
และความรับผิดชอบและทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวัง ไม่เสนอสิ่งของตอบแทน และเป็นผู้ให้อภัย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. ผลการศึกษาการเปรีย บเทีย บภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริห ารสถานศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา สังกัดศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ลพบุร ี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่
แตกต่างกัน ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพันธุ์ (2561)
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
การกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พบว่า ครูที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และทำงานในสถานศึกษาขนาด ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
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พระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานพบว่า
1) ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากครูมีความคิดเห็นว่าภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติต่อครูทุกคนในสถานศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล วางตัว เป็นกลางเสมอตนเสมอปลาย โดยไม่คำนึงถึงเพศของครู
เพราะถือว่าครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพันธุ์
(2561) พบว่ า ครู ท ี ่ ม ี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2) ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูมีความคิดเห็นว่าภาวะผู้ นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติต่อครูทุกคนในสถานศึกษา
แต่ละช่วงอายุ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยไม่คำนึงถึงอายุ
ของครู เพราะถือว่าครูทุกคนล้วนสามารถดูแลและเข้าใจ เข้าถึง ครูได้ทุกช่วงอายุโดยเท่าเทียม
กัน โดยครูไม่รู้สึกถึงความห่างของอายุระหว่างครูและผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพันธุ์
(2561) พบว่ า ครู ท ี ่ ม ี อ ายุ ต ่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมี ความคิดเห็น ว่าภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติต่อครูทุกคนใน
สถานศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยไม่คำนึงถึงระดับ
การศึกษาของครู เพราะถือว่าครูทุกคนล้วนมีความรู้ ความสามารถ เรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้
เท่าเทียมกันครูแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน ผู้บริหารมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชามีความเป็นธรรมชาติวิชาที่เหมือนกัน แต่เก่งและดี
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพั นธุ์ (2561) พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น ำเชิ ง จริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ใน
พระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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4) ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูมีความคิดเห็นว่าภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริห าร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติต่อ
ครูทุกคนในสถานศึกษาแต่ละช่วงอายุ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม บริหารด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ในการทำงานของครู เพราะถือว่าครูทุกคนล้วนสามารถ มี
ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้บริหารไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของครูและให้เกียรติครู
เสมอเหมือนกัน จึงทำให้ไม่มีปัญหาของมอบหมายงานระหว่างครูใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์และ
ครูที่มีประสบการณ์ด้านงานสอนมาแล้ว โดยครูใหม่สามารถเรียนรู้งานได้และครูเก่าสามารถ
แนะนำ ชี้แนะในการทำงานได้อย่างกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับดวงฤดี ศิริพันธุ์ (2561) พบว่า
ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

องค์ความรู้จากการวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
ความไว้วางใจ

ความรับผิดชอบ
ความซื่อตรง

ความยุติธรรม

ภาพที่ 1 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
องค์ความรู้จากการวิจัย สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านความยุติธรรม ด้านความซื่อตรง และด้าน
ความรับผิดชอบ โดยที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน
แต่ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ไม่แตกต่างกันนั่นคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานไม่มีผลต่อการ
บริหารจัดการของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. โรงเรี ย นมั ธ ยม สั ง กั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดลพบุรี ควรให้ ค วามสำคั ญโดยให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมให้เกิดกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมแก่นักเรียน
2. ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ควรให้ความสำคัญในเรื่อง
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย โดยมุ่งเน้น
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนแสดงพฤติกรรมการแสดงออกในด้านความรับผิดชอบ เช่น
กล้ายอมรับ ในผลของการกระทำด้ว ยความเต็ มใจ แล้ว นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้งานมี
คุณภาพ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ อุทิศเวลา และ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริห าร
สถานศึกษา แบบวิจัยเชิงผสมผสานเพื่อที่จะได้ข้อมูลในเชิงลึก เป็นจริงมากขึ้น ทำให้สามารถได้
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาปัจจั ยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
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