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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชีพของคณาจารย ์  เปรียบเทียบ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครูของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน   

กลุ่มตวัอยา่งเป็นคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา ในสถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการ
เบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ านวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ  การแจกแจงความถ่ี ( frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ ตาม วธีิของฟิชเชอร์ ( Fisher’s least 
significant difference : LSD) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตามวธีิของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation)    

        ผลการวจิยั พบวา่ 
1 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา

เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน พบวา่ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.02) ทั้งในภาพรวมและรายดา้น และจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20) ทั้ง
ภาพรวมและรายดา้น 

2. การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน พบวา่  

2.1 คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมของอาจารย ์ จ าแนกตามสังกดัสถาบนั กลุ่มสาขาวชิา 
ประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การบริหารงานจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษา มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นวฒิุการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง 



ค 

 

2.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามสังกดัสถาบนั ประสบการณ์การสอน  และ
ประสบการณ์การบริหารงานจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาขา และวฒิุการศึกษา  ไม่พบความแตกต่าง  

3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู พบวา่ 
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชนเครือข่าย
ทางวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน   มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกและอยูใ่นระดบัสูง 
(r = 0.698) 
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Abstract 
The purpose of this  research aimed to study, to compare and to study relationships of  Ethical   

Leaderships  Characteristic and  Code of Ethics for Teaching Professional  of  the  Graduate   Level 
Instructors at  Benjamit Academy  Network and  Prachachuen  Network  of research.  

The samples comprised 5 private higher education Institutes  and  336   Graduate   Level 
Instructors. The research instrument was a rating scale questionnaire. The obtained data were analyzed by 
frequency, percentage, means, standard deviation,  one-way analysis of variance, Fisher’s least significant 
difference : LSD and Pearson Product Moment Correlation. 

The results of the study were : 
1. level of Ethical   Leaderships  Characteristic of  the instructors  higher education  were rated at 

a high level ( X = 4.02). and all aspects, Level of Code of Ethics for Teaching Professional of  higher 
education instructors were rated at a high level ( X = 4.02) and all aspects.  

2. The viewpoint of the higher education instructors on institution, program, teaching experience 
and  working experience of management for student activity were significant difference in the Ethical   
Leaderships  Characteristic and the viewpoint of the instructors higher education on institution,  and 
working experience of management for student activity were significant difference in the Code of Ethics 
for Teaching Professional  

3. The viewpoint of the Instructors   higher education   in term of relationship between  Ethical   
Leaderships  Characteristic and  Code of Ethics for Teaching Professional  of  the Instructors    were  rated 
at a high level (r = 0.689) on positive direction. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและความเป็นมา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการศึกษาไวว้า่ “การ
จดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ” 
(สมศ. 2555: 5) การศึกษาจึงเป็นการเตรียมคนใหมี้ความพร้อมและตระหนกัถึงความกา้วหนา้  การ
รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกในยคุโลกาภิวตัน์  ( Globalization) ใหอ้ยูร่อดปลอดภยั
และสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได ้

การพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีสุขภาพพลานามยัท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยูก่บัการจดัการศึกษาซ่ึงผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทส าคญัทั้งการใหค้วามรู้ การฝึกทกัษะวชิาชีพ ทกัษะ
ชีวติ และความเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวมีอยูแ่ลว้ในความเป็น
อาจารยท่ี์สอนในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีพึงประสงค์
ของสังคมหรือ “ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
นอ้ย 5 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะปัญญา  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นคุณภาพบณัฑิตในทุกระดบัและทุกสาขาวชิา (สกอ. 2553: 104-105) 

คณาจารยเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัการศึกษาใหไ้ดผ้ล  โดยมีภาระหนา้ท่ีในการ
จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษามีลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด เปรียบเสมือนเฟือง
จกัรส าคญัท่ีจะท าใหก้ารจดัการศึกษาประสบผลส าเร็จ จึงมีการพฒันาคณาจารยต์ามมาตรฐานวชิาชีพ
ครูอยา่งต่อเน่ือง โดยใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม การบูรณาการจดัการศึกษาใหเ้กิดความรู้คู่
คุณธรรม และ/หรือ คุณธรรมน าความรู้  รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอดผา่นการส่ือสารสมยัใหม่อยา่ง
เหมาะสม เพื่อพฒันาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
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ภาวะผูน้ าของคณาจารย ์เป็นการใชค้วามเป็นผูน้ ามาจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหเ้ป็นครูมืออาชีพท่ีเช่ือแน่ไดว้า่จะอบรมสั่งสอนใหน้กัศึกษามีประสิทธิภาพ คณาจารยท่ี์มี
ภาวะผูน้ าจะมีความสามารถในการน าพา การด าเนินกิจกรรม  การแกไ้ขปรับปรุง และการสร้าง/รักษา
ขวญัก าลงัใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด   Hall. Burns, J.M. (1978.) กล่าววา่  ผูน้ า คือ
ผูท่ี้เป็นศูนยร์วมของกลุ่มหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูมี้อิทธิพลและเป็นผูท่ี้น าใหก้ลุ่มปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้โดยพยายามท่ีจะใชก้ าลงัสมอง ก าลงักาย ก าลงัใจ อิทธิพล และอ านาจหนา้ท่ีเพื่อจูงใจ
ใหก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยไม่เป็นการบงัคบั  

ภาวะผูน้ า  เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยมีทั้งมุ่งท่ีความส าเร็จของงานตามพนัธกิจของ
สถาบนัการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
การจดัการเรียนการสอน ฯลฯ ท่ีมุ่งความส าเร็จของงาน และ พฤติกรรมท่ีมุ่งมิตรสัมพนัธ์ 
(Consideration) ท่ีแสดงถึงความไวต่อการรับรู้ ความคิด ความรู้สึก การใหก้ารยอมรับถึง การใหค้วาม
ไวว้างใจ การแสดงความช่ืนชม และรับฟังปัญหาอยา่งตั้งใจ การรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ การแสดงความเอ้ืออาทรห่วงใยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ภาวะผูน้ าทางจริยธรรม  เป็นคุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าดา้นคุณธรรมจริยธรรมอนั
เหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบนัการศึกษา อ านวยใหก้ารบริหารจดัการสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายอยา่งย ัง่ยนื 

โดยทัว่ไปการศึกษาเป็นทางออก ท่ีดีในการแกปั้ญหา ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท าสถานศึกษา 
บุคลากรในสถานศึกษากลายเป็นความหวงัของสังคมในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งต่อครู-อาจารย ์นกัศึกษา และ บุคคลอ่ืนๆในสังคม  และส่งเสริมการร่วมมือแทนการ
แข่งขนัเพื่อเอาชนะ กรีนฟีลด ์( William Greenfield: 1998) ไดอ้ธิบายไว้วา่ สังคมมีความคาดหวงัดา้น
จริยธรรมจากผูน้ าสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.  สถานศึกษาตอ้งเป็นสถาบนัแห่งศีลธรรม ( moral institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของ
สังคม (social norm) 

2.  ผูน้ าสถานศึกษาตอ้งเป็นตน้แบบ ดา้นศีลธรรม ( moral agent) การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ 
ของผูน้ าสถานศึกษาตอ้งอยูบ่นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม ( moral value) เป็นหลกัท่ีตอ้งเนน้มากกวา่
หลกัการอ่ืนใด 

3.  การบริหารสถานศึกษาจะตอ้งยดึหลกัการทุ่มเทเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศใหน้กัศึกษาได้
เจริญงอกงาม ไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
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การแสดงออกทางจริยธรรมของคณาจารย ์นอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติ
ปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้  าสถานศึกษายงัตอ้งท าใหเ้กิดเป็นนโยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของ
โรงเรียนแฝงดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน โดยก าหนดนโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณาจารยแ์ละนกัศึกษา โดยมุ่งเนน้  ความยติุธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เนน้ความร่วมมือ
มากกวา่การแข่งขนั รวมทั้งการสร้างค่านิยมใหเ้กิดการเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องตน
และผูอ่ื้น เป็นตน้  

จรรยาบรรณ เป็นกระบวนความประพฤติท่ีกลุ่มวชิาชีพหรือสมาคมร่วมกนัพิจารณาก าหนด
ข้ึนเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั  

จรรยาบรรณวชิาชีพครู  เป็นประมวลพฤติกรรมท่ีก าหนดลกัษณะมาตรฐานวชิาชีพทาง
การศึกษา เน่ืองจากครู-อาจารย ์เป็นอาชีพท่ีส าคญัต่อการสร้างเสริมคุณภาพประชากรโดยรวม จึงตอ้ง
มีการปพฤติปฏิบติัตนใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณวชิาชีพครู ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์นการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัปฏิบติั
ตามซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  มาตรฐานการปฏิบติังานและ
มาตรฐานการปฏิบติัตน โดยเฉพาะผูป้ระกอบวชิาชีพครู ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังาน และ
มาตรฐานการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ (คุรุสภา , 2553: 72-78) โดยแบ่งออกเป็นแนวความ
ประพฤติปฏิบติัท่ีมีต่อตนเอง ต่อวชิาชีพ ต่อผูเ้รียน และ ต่อสังคม ผูก้ระท าผดิจรรยาบรรณดงักล่าว 
จะตอ้งไดรั้บโทษตั้งแต่ การวา่กล่าวตกัเตือน พกังาน จนถึงถูกยกเลิกใบประกอบวชิาชีพ 

มาตรฐานการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมในระดบัปริญญาตรี ตอ้งพฒันาบณัฑิตให้
สามารถจดัการกบัปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม วชิาการ และวชิาชีพได ้โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  ค่านิยมพื้นฐาน ฯลฯ ซ่ึงในการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมเหล่าน้ีใน
สถาบนัอุดมศึกษายอ่มตอ้งอาศยัคณาจารยแ์ละบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตาม  

ลกัษณะผูน้ า เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูจึงนบัไดว้า่มีส่วนส าคญัยิง่ต่อการจดั
การศึกษาทุกระดบั คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีขาดความสามารถไม่มีความรับผดิชอบ ไม่
สามารถควบคุมดูแลนกัศึกษาตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  ยอ่มส่งผลเชิงลบต่อการผลิตบณัฑิต ในทาง
กลบักนัหากคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าทางจริยธรรม มีความสามารถ  มีศิลปะ
ในการสอน จะท าใหน้กัศึกษาเกิดความขยนัขนัแขง็ในการเรียนรู้ทั้งทกัษะชีวติและทกัษะวชิาชีพ เป็น
นกัศึกษายคุใหม่ท่ีใฝ่เรียนใฝ่รู้ (Active learner)  
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ในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานผลการเรียนรู้ในดา้น
คุณธรรมจริยธรรม จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะทางจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัท าใหมี้การศึกษาในเร่ืองน้ี  เพื่อประโยชน์ในการคน้หาองค์
ความรู้ของคณาจารยท่ี์ท าการจดัการเรียนการสอนอยู ่วา่มีคุณลกัษณะผูน้ าทางจริธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชีพครูในการขบัเคล่ือนมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ
บณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษามากนอ้ยเพียงใด 

ดงันั้นคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู ของคณาจารยจึ์งมีผล
โดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อความรู้ ทกัษะ คุณภาพบณัฑิตโดยรวมและคุณภาพของ
การจดัการศึกษาดว้ย 

 
ปัญหาการวจัิย จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว สรุปเป็นปัญหาการวจิยั ดงัน้ี 

1. คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชา
ช่ืน มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูระดบัใด  

2. คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล  ของคณาจารย์
ระดบัอุดม ศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีผลอยา่งไร ต่อระดบั
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู  

3. ความมีจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการ
เบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีผลมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยา่งไร  

 
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของ
คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของ
คณาจารย์ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  จ าแนกตาม ปัจจยั
ส่วนบุคคล 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบั ความมีจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน 
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1.3 สมติฐานการวจัิย 
1.3.1 คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มี

ระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัดี 
1.3.2 คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 

มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูแตกต่างกนั เม่ือ จ าแนกตามคุณลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.3.3 คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ระดบัอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 
1.4 ขอบเขตของการวจัิย 

      1.4.1  ขอบเขต ด้านเนือ้หา  เป็นการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร  และ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน โดยก าหนดเป็นตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 

1.4.1.1  ตัวแปรอสิระ  เป็นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่     

1) สังกดั/กลุ่มสาขาวชิา 
2) วฒิุการศึกษา 
3) ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 
4) ประสบการณ์การบริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา 

 1.4.1.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะผูน้ า เชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู ดงัน้ี 

1) คุณลกัษณะผู้น า เชิงจริยธรรม  ตามกรอบแนวคิดภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงและพฤติกรรมผูน้ าท่ีสมควรเป็นแบบอยา่ง ( Kouzes, J. M., and B.Z. Posner. 2002: 
117 และ ภูษิต  อินทรประสงค ์ 2552:124) ประกอบดว้ย   ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ    ดา้นการ
แบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ    ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย    ดา้นการท าใหผู้ต้าม
ไดแ้สดงความสามารถ  ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 

2) จรรยาบรรณวชิาชีพครู  ตามกรอบจรรยาบรรณของวชิาชีพ ครู ตาม
ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู หมวด 3 (ขอ้ 13) ท่ีวา่ ผู ้
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ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพและแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ดา้นต่างๆดงัน้ี ดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล   ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ  ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (คุรุ
สภา, 2553: 79-89) 

      1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป็นคณาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีสอน
ในระดบัปริญญาตรี กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวทิยาศาสตร์
กายภาพ ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเคร่ือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ปี
การศึกษา 2555 จ านวนรวม   414   คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากตารางส าเร็จรูปของ
เครซ่ี และมอร์แกน (R. V. Krejcie and D.W. Morgan) ได ้336 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified random sampling) ตามสัดส่วนจ านวนอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่าย
ทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 

      1.4.3.  ขอบเขต ด้านระยะ เวลา  ระยะเวลาในการ เก็บรวบรวมขอ้มูล อยูร่ะหวา่ง เดือน
ตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
 
1.5 ประโยชน์ของงานวจัิย 

      เม่ือการวจิยัส าเร็จ จะเกิดประโยชน์ดงัน้ี 
      1.5.1 เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าทางจริยธรรม ท่ีน าไปประยกุตใ์ชก้บั 

การเรียนการสอนรายวชิาท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร หลกัสูตรครุศาสตรมหา
บณัฑิต 

      1.5.2 เป็นแนวทางในการพฒันาคณา ผูน้ า ผูบ้ริหาร และคณา จารยใ์หมี้ภาวะผูน้ าทาง
จริยธรรมและมีพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
       1.5.3 เป็นแนวทางในการ เสริมสร้างจรรยาบรรณวชิาชีพ และวฒันธรรมองคก์รทาง
การศึกษา 
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1.6 นิยามศัพท์ 
1.6.1 คุณลกัษณะผู้น า เชิงจริยธรรม  หมายถึง  พฤติกรรมผูน้ าท่ีสมควรปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง 

เป็นตน้แบบหรือแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) ด้านการมีวถิีทางสร้าง ต้นแบบ  หมายถึง การปฏิบติัตน  ในกรอบจริยธรรม

ตามครรลองครองธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีท าใหผู้อ่ื้นเช่ือถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความ
คิดเห็นและพฤติกรรม ไดรั้บความช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอก 

2) ด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ  หมายถึง การปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และภาพลกัษณ์ในองคก์ร สามารถท าไดจ้ริง มีการเรียนรู้และเขา้ใจ
วฒันธรรมองคก์ร ร่วมสร้างวสิัยทศัน์/ภาพลกัษณ์ในอนาคตขององคก์รท่ีควรจะเป็น  

3) ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย  หมายถึง การปฏิบติัตนก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตวัและพวกพอ้งตนเอง มีความกลา้หาญ มีความคิดเชิงบวก เด็ดเด่ียว 
กลา้ไดก้ลา้เสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท าใหอ้งคก์ร สังคมอยูอ่ยา่งมีความสุข 

4) ด้านการ ท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ  หมายถึง การปฏิบติัตน สร้าง
ความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานในอ งคก์รโดยค านึงถึงเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  สร้างความ
ไวว้างใจในการปฏิบติังาน สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมแรง ร่วมใจในการท างานของ
องคก์ร 

5) ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ    หมายถึง การปฏิบติัตนดว้ยความตั้งใจจริง
จนเกิดผลส าเร็จในการงาน ก่อใหเ้กิดก าลงัใจต่อเพื่อนร่วมงานท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใน
องคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ   

1.6.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูท่ีได้
ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตามท่ีก าหนดข้ึนเป็นจรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึง
องคก์รวชิาชีพครูเป็นผูก้  าหนด  

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์
ท่ีแสดงออกถึงความเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง มีวสิัยทศัน์ ทนัต่อการพฒันาทางวทิยาการและสังคม 

2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารย์
ท่ีแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รวชิาชีพครู 
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3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของ
คณาจารยท่ี์แสดงออกถึงความรัก ความเมตตากรุณา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์
และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ   หมายถึง พฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงการใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค์  
โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

5) จรรยาบรรณต่อสังคม หมายถึง พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารยท่ี์
แสดงออกถึงความเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญา ส่ิงแวดลอ้มรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

1.6.3 สังกดั /กลุ่มสาขาวชิา   หมายถึง  คณาจารยท่ี์ปฏิบติัการสอนระดบัอุดมศึกษาและ
บริหารงานในสถาบนัการศึกษาเอกชนท่ีร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร ประกอบดว้ย 
5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธนบุรี มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ วทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ วทิยาลยั
เซาธ์อีสทบ์างกอก และ วทิยาลยัราชพฤกษ ์และ เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยั
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม  11 แห่ง แบ่งเป็น มหาวทิยาลยัภาครัฐ  7  แห่ง  มหาวทิยาลยัภาคเอกชน  4 
แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยักรุงเทพ   มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์   และ 
วทิยาลยัราชพฤกษ์  รวมไปถึง คณะ/หลกัสูตรของคณาจารยผ์ูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของ
คณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และ เคร่ือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวทิยาศาสตร์
กายภาพ/สุขภาพ 
 1.6.4 วุฒิการศึกษา  หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร โดยแบ่งออกเป็น ระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก และอ่ืนๆ 

1.6.5  ประสบการณ์การสอน  หมายถึงจ านวนปีและระยะเวลาท่ีสอนในระดบัอุดมศึกษา 
แบ่งเป็น 3  ระยะเวลา 1-4 ปี   ระยะเวลา 5-8 ปี  ระยะเวลา 9-12 ปี  และระยะเวลา 12 ปีข้ึนไป 

1.6.6 ประสบการณ์การบริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา หมายถึง คณาจารยท่ี์ท า
หนา้ท่ีบริหารงานหรือคณาจารยท่ี์อยูใ่นส่วนของการจดักิจกรรมต่างๆใหแ้ก่นกัศึกษา ใน
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งเครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และเคร่ือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
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ปัจจัยด้านบุคคล 
1. สงักดัสถาบนั/กลุ่มสาขาวชิา 
2. วฒิุการศึกษา 
3. ประสบการณ์การสอน 
4. ประสบการณ์บริหารงาน 

การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา 
 

1.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวจิยัสรุปเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี  
 

ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 

 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
1. ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ 
2. ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิด  
     แรงบนัดาลใจ 
3. ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ          
    ทา้ทาย 
4. ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง 
    ความสามารถ 
5. ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ   

 

 
 

จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

1. ต่อตนเอง 
2. ต่อวชิาชีพ 
3. ต่อผูรั้บบริการ 
4. ต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

5. ต่อสงัคม 
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บทท ี2 
ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวจิยัคร้ังน้ีมีการทบทวนวรรณกรรม ก าหนดเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1 จริยธรรม 
2.1.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
2.1.3 คุณลกัษณะผูน้ า 
2.1.4 ผูน้ าเชิงจริยธรรม 
2.1.5 สถานศึกษาเอกชน 

2.2 แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 

  2.2.2 ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า   
 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 จริยธรรม 
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 214)  ใหค้วามหมายของจริยธรรม  ไวว้า่    หมายถึง 

ธรรมะท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั 
พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์( 2549: 163) กล่าวถึง  จริยธรรม  ตามทฤษฏีจิตวเิคราะห์ เช่ือวา่ 

จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการปลูกฝัง ขดัเกลา พฒันาข้ึนจากแรงขบัพื้นฐานภายในจิตส านึกของแต่ละ
คน กระบวนการขดัเกลามกัจะอยูใ่นรูปของการเลียนแบบ เพราะตอ้งการท่ีจะปรับตวัใหไ้ดต้าม
มาตรฐานพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นสังคม  
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พระธรรมปิฏก  (25 46: 123)  ไดใ้หค้วามหมายของจริยธรรม วา่  หมายถึง   พฤติกรรมท่ี
เป็นรูปแบบของการปฏิบติัตน  การด าเนินตนท่ีมีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ  กาลเทศะ  และ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั 

จากความหมายดงักล่าวมาสรุปไดว้า่    จริยธรรม    หมายถึง   ความส านึกหรือส่ิงท่ีควร
ประพฤติปฏิบติั เป็นพฤติกรรมในการปฏิบติัตนในส่ิงท่ีควรปฏิบติัท่ีดีงามเหมาะสม   และเป็นท่ีนิยม
ชมชอบหรือยอมรับของคนในสังคมเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ส่วนรวม   

ความมีจริยธรรม เร่ิมจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก 
แต่ยงัไม่เพียงพอ ตอ้งปฎิบติัตามจารีตประเพณี วฒันธรรม ปรัชญาดว้ย จริยธรรมและคุณธรรม เป็น
บนัไดท่ีเช่ือมไปสู่เป้าหมายของการเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื   โดยเร่ิมมีการปลูกฝังกนัมาตั้งแต่ใน
ครอบครัว โดยพอ่แม่ ญาติผูใ้หญ่ ต่อเน่ืองมาถึงโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดบั ซ่ึงมีผลงานวจิยัหลาย
ช้ินท่ีพบวา่ ความมีคุณธรรมจริยของของผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์ส่งผลโดยตรงต่อการอบรม สั่งสอน ขดั
เกลาใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพในการพฒันาสังคมต่อไป 

คุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณสมบติัของมนุษยท่ี์ส าคญัยิง่ เห็นได้ชัดเจนจากเนือ้หาหลกัของ  
พระราชด ารัสตอบของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 
ปี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2549 ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรมวา่ มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ การตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตน การมีแนวการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
การมีคุณธรรมประจ าตวั เป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่อาจแยกจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพได ้ทั้งน้ีเพื่อ
ประกนัวา่ความรู้ความสามารถในเร่ืองการท างานและในบทบาทอ่ืนๆจะไม่ถูกน าไปใชใ้นลกัษณะท่ี
เพิ่มพลูประโยชน์ส่วนตน โดยมิไดส้ร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ส่วนรวมดว้ย    

จริยธรรม เป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญ ความเส่ือมของสังคม เป็นส่ิงส าคญัของการพฒันาท่ี
มัน่คง ย ัง่ยนื เป็นส่วนหน่ึงทีท่ าให้เกดิสังคมคุณภาพ เขา้ถึงหลกัแห่งความสมดุลย ์มีความพอดี สร้าง
คนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม มีวนิยั มีความรับผดิชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ 
พึ่งพาตนเองได ้มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความสุข 

 
2.1.1 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ความหมายและความส าคัญ 
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จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และการใชดุ้ลพินิจทางศีลธรรมท่ีวา่
ดว้ยการกระท าของบุคคล บริษทั องคก์ร วา่ถูกหรือผดิ สมควรหรือไม่สมควร เป็นการศึกษาและ
วธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการตดัสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือการศึกษาวา่มี
พฤติกรรมอะไรบา้งท่ี ถูก หรือ ดี สมควรหรือไม่สมควร 

จรรยาบรรณ เป็นกระบวนความประพฤติท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการวชิาชีพหรือสมาคมร่วมกนั
พิจารณาก าหนดข้ึนเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยดึถือ  

จรรยาบรรณ เป็นประมวลความประพฤติ ท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงาน แต่ละอาชีพก าหนดข้ึน 
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก โดยอาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่ก็ได ้

จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเพื่อผดุงเกียรติและสถานะของ
วชิาชีพนั้นก็ไดผู้ก้ระท าผดิจรรยาบรรณ จะตอ้งไดรั้บโทษโดยวา่กล่าว ตกัเตือน ถูกพกังาน หรือถูก
ยกเลิกใบประกอบวชิาชีพได ้ 

จรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นจริยธรรมของกลุ่มชนผูร่้วมอาชีพร่วมอุดมการณ์ เป็นหลกั
ประพฤติ หลกัจริยธรรม มารยาท ท่ีทุกคนเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ควรจะร่วมกนัรักษาไวเ้พื่อ
ธ ารงเกียรติและศรัทธาจากประชาชน ละเมียดละไมกวา่กฎระเบียบ ลึกซ้ึงกวา่วนิยั สูงค่าเทียบเท่า
อุดมการณ์จรรยาบรรณ เป็นสายใยของกลุ่มชนท่ีร่วมอาชีพ ร่วมอุดมการณ์ เป็นระบบเกียรติศกัด์ิท่ีใช้
ดูแลและปกครองกนัเอง เพื่อด ารงความเช่ือถือ และเกียรติคุณแห่งอาชีพ ใหเ้ป็นท่ีศรัทธาของ
สาธารณชนความส าคญัของจรรยาบรรณมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ท่ีปรารถนาความยอมรับในสังคมนั้น 
เพื่อใหส้ามารถอาศยัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข จึงตอ้งมีกฎ กติกามารยาทของการอยูร่่วมกนั  

ในชุมชน สังคมท่ีเจริญแลว้ จะมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนทั้งความรู้ความสามารถและพนัธกรณีท่ี
มีต่อชุมชนกลุ่มอาชีพ จึงมีความหมายมากกวา่การรวมกลุ่มกนัของผูห้าเล้ียงชีวติในวถีิทางเดียวกนั มี
ความหมายไกลไปถึงการเป็นสถาบนัของมืออาชีพท่ีผกูพนัอยูก่บัสังคม เพื่อด ารงรักษาเกียรติและ
ความยอมรับ มีการพฒันาดว้ยการยกฐานะและรักษาระดบัมาตรฐานอาชีพของพวกตนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความประพฤติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของแต่ละคนในกลุ่มอาชีพ  

จากขอ้ความดงักล่าวสรุปไดว้า่ จรรยาบรรณ เป็นประมวลความประพฤติ ท่ีผูป้ระกอบการ
งานแต่ละอาชีพก าหนดข้ึนภายในกรอบของมาตรฐานท่ีถูกท่ีควร เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มหรือในสังคม
ประพฤติ ปฏิบติั ยดึถือ รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก  
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จรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นส่ิงส าคญัในการท่ีจะจ าแนกวา่เป็นวชิาชีพหรือไม่ อาชีพท่ีเป็น 
วชิาชีพนั้นตอ้งมีองคก์รรองรับ และมีการก าหนดมาตรฐานของความประพฤติของผูอ้ยูใ่นวงการ
วชิาชีพซ่ึงเรียกวา่ จรรยาบรรณ  ส่วนลกัษณะวชิาชีพท่ีส าคญัคือ เป็นอาชีพท่ีมีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มี
การศึกษาคน้ควา้วจิยัและพฒันาวชิาชีพมีการจดัการสอนศาสตร์ดงักล่าวในระดบัอุดมศึกษาทั้งการ
สอนดว้ยทฤษฏีและการปฏิบติัจนผูเ้รียนเกิดความช านาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นั้น 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีองคก์รหรือสมาคมวชิาชีพ ตลอดจนมี จรรยาบรรณในวชิาชีพ  เพื่อใหส้มาชิกใน
วชิาชีพนั้นด าเนินชีวติตามหลกัมาตรฐานท่ีก าหนด  

จรรยาบรรณวชิาชีพครู  หรือจรรยาบรรณครู หมายถึง ประมวลพฤติกรรมท่ีก าหนด 
ลกัษณะมาตรฐานการกระท าของครู อนัจะท าใหว้ชิาชีพครูกา้วหนา้อยา่งถาวร โดยท่ีครูจะตอ้ง
ด าเนินการเรียนการสอนโดยการยดึจรรยาบรรณต่อวชิาชีพต่อผูเ้รียน และต่อตนเอง ฯลฯ ในการท า
หนา้ท่ีของครูใหส้มบูรณ์  

จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 (kroobannok.com) ก าหนดไว ้9 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมใหก้ าลงัใจในการศึกษา

เล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้   
2. ครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัย ท่ีถูกตอ้งดีงาม ใหเ้กิดแก่

ศิษย ์อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
3. ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย วาจา และจิตใจ    
4. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ

สังคมของศิษย ์  
5. ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษย ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ 

และไม่ใชใ้หศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ อนัเป็นการหาผลประโยชน์  ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ    
6. ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งทางดา้นวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันา

ทาง วทิยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเ่สมอ    
7. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รวชิาชีพครู   
8. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์   
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์และพฒันาภูมิปัญญา และวฒันธรรม

ไทย 
จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ จรรยาบรรณวชิาชีพครู เป็น แบบแผนพฤติกรรมตาม 
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จรรยาบรรณวชิาชีพครูท่ีไดป้ระมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตามท่ีก าหนดข้ึน
เป็นจรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึงองคก์รวชิาชีพครูเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ยกเป็นรายดา้น
ตามหมวด ๓ จรรยาบรรณของวชิาชีพ (ขอ้ ๑๓) วา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ในส่วนต่างๆดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวนิยัในตนเอง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยต์ามระเบียบแบบแผน  พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพบุคลิกภาพ 
และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม ตวัอยา่งพฤติกรรม เช่น ประพฤติตน
เหมาะกบัสถานภาพ มีการด าเนินชีวติตามวฒันธรรม ประเพณี  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จ
อยา่งมีคุณภาพ มีการศึกษาหาความรู้เพื่อการพฒันาตน พฒันางานอยา่งสม ่าเสมอ  

ส่วนที 2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์
สุจริต รับผดิชอบต่อวชิาชีพเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  ตวัอยา่งพฤติกรรม เช่น แสดงความช่ืนชมและ
ศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ อุทิศตน เพื่อความกา้วหนา้
ของวชิาชีพ 

ส่วนที 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีความรัก เมตตา 
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้  
ตวัอยา่งพฤติกรรม เช่น  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย ท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และ
ผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความ
จริงใจและ เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

ส่วนท่ี  4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึง
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่
คณะ ตวัอยา่งพฤตติกรรม เช่น มีความเอ้ือาทร ใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบอาชีพ รู้รักสามคัคี
และร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา ยอมรับผลงานและวธีิการท่ีดีของผูร่้วมประกอบ
อาชีพ พฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเร่ียนรู้กบัสมาชิกในองคก์รวชิาชีพ ร่วมกิจกรรมและพฒันา
ผลงานขององคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์

ส่วนท่ี 5. จรรยาบรรณต่อสังคม  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  พึงยดึมัน่ สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ตวัอยา่งพฤตติกรรม 
เช่นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดั การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อ
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ส่วนรวม  จดักิจกรรม ส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวติ ตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง สนบัสนุนการด าเนินงานท่ีดี เพื่อปกป้องสังคมและสิทธิของบุคคลในชุมชน  เป็นผูน้ าในการ
วางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
2.1.3 คุณลกัษณะผู้น า 
 คุณลกัษณะ เป็นค านาม หมายถึงเคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นลกัษณะประจ า

ของบุคคล รวมไปถึงสมรรถนะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรม เม่ือรวมกบัค าวา่ผูน้  า จึงหมายถึง ส่ิงท่ี
ช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะประจ าตวัของผูน้ าท่ีรวมไปถึงสมรรถนะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการกระท า 
พฤติกรรม และการคิดของผูน้ า คุณลกัษณะ  (วชิยั  ตนัศิริ  : 2554) โดยทัว่ไปจะพิจารณาจากสถานะ
ของผูน้ าซ่ึงแบ่งเป็น 

2.1.3.1 ผูน้  าแบบใชพ้ระเดช ( Legal Leaders) ผูน้ าแบบน้ียดึกฎระเบียบแบบแผน
เป็นท่ีตั้ง ขาดความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน 

2.1.3.2 ผูน้  าแบบใชพ้ระคุณ ( Charismatic Leaders) ผูน้ าแบบน้ีมีพฤติกรรมไป
ในทางอ่อนโยนละเมียดละไม เห็นอกเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน มุ่งสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

2.1.3.2 ผูน้  าแบบสัญลกัษณ์ ( Symbolic Leaders) ผูน้ าแบบน้ีมีลกัษณะเป็น
สัญลกัษณ์ของผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีควรแก่ การเคารพนบัถือ เช่น องคพ์ระมหากษตัริย ์

 Getzel และ Guba (Web)  ไดแ้บ่งคุณลกัษณะผูน้ าออกเป็น 3 แบบ คือ 
2.1.3.1 แบบยดึสถาบนัเป็นหลกั (Nomothetic Leaders) ถือประโยชน์ของสถาบนั

หรือหน่วยงานเป็นหลกัในการปฏิบติังาน 
2.1.3.2 แบบยดึบุคคลเป็นหลกั ( Idiographic Leaders) ค านึงถึงความตอ้งการของ

บุคคลมากกวา่ผลประโยชน์ของสถาบนั 
2.1.3.3 แบบประสานประโยชน์ ( Transactional Leaders) พิจารณาทั้งประโยชน์

ของสถาบนัและบุคคล 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะผูน้ าจากวธีิการใชอ้  านาจจะแบ่งเป็น 

2.1.3.1 ผูน้ าแบบเผด็จการ หรือแบบอตัถนิยม ( Autocratic Leaders) จะมีลกัษณะ
นิยมใชอ้ านาจหนา้ท่ีอยูต่ลอดเวลา 
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2.1.3.2 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย ( Democratic Leaders) จะมีลกัษณะส่งเสริมใหมี้
การปรึกษาหารือกบัผูร่้วมงานก่อนด าเนินการก่อนเสมอ โดยเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดแ้สดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

2.1.3.3 ผูน้ าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม ( Laissez-Faire Leaders) จะมีลกัษณะ
ปล่อยและใหอิ้สระแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมากไม่ค  านึงถึงหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบเท่าใดนกั  

 คุณลกัษณะส าคญัของผูน้ าตอ้งเก่ง 3 อยา่ง ดงัน้ี 
2.1.3.1 เก่งคิด ( Conceptual Ability) ไดแ้ก่ มีความคิดริเร่ิมตอ้งสร้างสรรค ์

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ พฒันาองคก์ารและแกปั้ญหาต่าง ๆ  
2.1.3.2 เก่งคน ( Social Ability) ไดแ้ก่ รู้จกัและรู้ใจผูบ้งัคบับญัชา รู้จกัตนเอง 

เขา้ใจตนเอง ยอมรับตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการเขา้ใจผูอ่ื้นและยอมรับผูอ่ื้น  
2.1.3.3 เก่งงาน ( Task Ability) ไดแ้ก่ รู้งานของผูบ้งัคบับญัชา รู้นโยบายเพื่อปรับ

งานของหน่วยงานใหส้ามารถปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยเหนือ รู้งานของตนเอง ท า
ไดต้ามบทบาทหนา้ท่ีเตม็ความสามารถ รู้งานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะไดแ้นะน าแกปั้ญหาใหไ้ด ้และรู้
งานของเพื่อน จะไดป้ระสานไดส้อดคลอ้ง 

ลกัษณะผูน้ าท่ีดี   
   2.1.3.1 ตอ้งรอบรู้งาน ทั้งของตนเองและผูอ่ื้นในวงการเดียวกนั 

2.1.3.2 ตอ้งรู้หลกัการพื้นฐานเบ้ืองตน้ของการบริหารงาน เช่น การวางแผน การ
จดัองคก์าร การประสานงาน การควบคุมงาน 

2.1.3.3 ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น เห็นอกเห็นใจลูกนอ้ง 
เป็นท่ีปรึกษาไดใ้นทุกโอกาส อารมณ์ดีอยูเ่ป็นนิจ พดูจากสุภาพเรียบร้อย 

2.1.3.4 ตอ้งมีความยติุธรรม ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
2.1.3.5 ตอ้งมีพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
2.1.3.6 กลา้รับผดิชอบแทนลูกนอ้งได ้
2.1.3.7 ตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูกนอ้ง เช่น ขยนัขนัแขง็ ประพฤติดี 
2.1.3.8 ตอ้งมีความคิดริเร่ิม หาส่ิงใหม่ ๆ แปลก ๆ มาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

คุณลกัษณะผูน้ า ๑๔ ประการ (2552) 
    2.1.3.1ลกัษณะท่าทาง การวางตวั  ( Bearing) เป็นการสร้างความประทบัใจใน

เร่ืองท่าทาง  การวางตวั  และความประพฤติใหเ้ป็นท่ีนิยมของผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา มีความสุภาพนุ่มนวล
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หลีกเล่ียงการพดูขาดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย หรือเหยยีดหยามผูอ่ื้น เป็นบุคคลท่ีมีความสง่าผา่เผย ควบคุม
ตนเองไดท้ั้งในการปฏิบติัตน อารมณ์  และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน 

    2.1.3.2ความกลา้หาญ  ( Courage) เป็นการบงัคบัจิตใจตนเองใหอ้ยูใ่นความสงบ 
ไม่เกรงกลวัวา่จะเกิดอะไรข้ึน ไม่อ่อนไหว  กลา้ท า  กลา้พดู  กลา้ยอมรับผดิหรือค าติเตียน  เม่ือมีความ
ผดิพลาด  ยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกท่ีควร   

    2.1.3.3ความเด็ดขาด  ( Decisiveness) เป็นความสามารถในการตกลงใจโดย
ฉบัพลนั  และประกาศขอ้ตกลงใจอยา่งเอาจริง ชดัแจง้  โดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงต่างๆ  รวมทั้ง
ประสบการณ์ของตนเองและบุคคลอ่ืนอยา่งมีเหตุผล มีความมัน่ใจ  ในลกัษณะท่ีรวดเร็ว  ถูกตอ้ง และ
ทนัเวลา 

    2.1.3.4ความไวเ้น้ือเช่ือใจ  ( Dependability) เป็นการไดรั้บความไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี หรืองานท่ีมอบหมายไดถู้กตอ้ง ดว้ยความคล่องแคล่ว  วอ่งไว  เฉลียวฉลาด  
กระท าการอยา่งเตม็ความสามารถและพิถีพิถนั  เป็นคนตรงต่อเวลา   ไม่กล่าวค าแกต้วั  มีความตั้งใจ 
และจริงใจ 

    2.1.3.5ความอดทน  ( Endurance) เป็นพลงัทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงวดัไดจ้ากขีด
ความสามารถในการทนต่อความเจบ็ปวด  ความเหน็ดเหน่ือย  ความยากล าบาก  ความเคร่งเครียด  งาน
หนกั  รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ท่ีบีบคั้น 

    2.1.3.6ความกระตือรือร้น  ( Enthusiasm) เป็นการแสดงออก ซ่ึงความสนใจอยา่ง
จริงจงั และมีความตั้งใจต่อการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั  ท างานดว้ยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ 

7.ความริเร่ิม ( Initiative) เป็นผูรู้้จกัใชค้วามคิดในการเสาะแสวงหางานท า และเร่ิมหา
หนทางปฏิบติั ถึงแมจ้ะไม่มีค  าสั่งใหป้ฏิบติั รวมไปถึงการแสวงหาแนวทางในการปฏิบติังานใหม่ ๆ ท่ี
ดีมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม  

    2.1.3.8ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ( Integrity) เป็นความเท่ียงตรง ยดึมัน่ในหลกัแห่ง
ศีลธรรมอนัดี เป็นคุณสมบติัของการรักความจริง  รักษาวาจาสัตยต์ลอดเวลา  ค  าพดูทุกค าตอ้งถูกตอ้ง
เป็นจริงทั้งเร่ืองราชการและส่วนตวั  ยนืหยดัในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง 

    2.1.3.9ความพินิจพิเคราะห์  ( Judgment) เป็นคุณสมบติัในการคิดใคร่ครวญ  โดย
ใชเ้หตุผลตามหลกัตรรกวทิยา  เพื่อใหไ้ดมู้ลความจริงและหนทางแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้น ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
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    2.1.3.10ความยติุธรรม  (Justic) การไม่ล าเอียงเขา้ขา้งใคร มีความเท่ียงตรง ไม่เห็น
แก่พรรคพวก มีความเสมอตน้เสมอปลายในการบงัคบับญัชา  ไม่มีอคติต่อเช้ือชาติ  ศาสนา  บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล  มีความเท่ียงธรรมคงเส้นคงวาโดยไม่เห็นแก่หนา้ใคร 

    2.1.3.11ความรอบรู้  ( Knowledge) ทั้งความรู้ในวชิาชีพของตน  และความเขา้อก
เขา้ใจในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  นอกจากความรู้ในวชิาชีพแลว้ควรทราบเหตุการณ์ภายใน และภายนอก
ประเทศดว้ย 

    2.1.3.12ความจงรักภกัดี  (Loyalty) เป็นคุณสมบติัของบุคคลท่ีมีจิตใจเช่ือมัน่ และ
ยดึมัน่ต่อประเทศชาติ      ศาสน์     กษตัริย ์หน่วยงาน  ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  รวมถึงการไม่วพิากษว์จิารณ์ผูบ้งัคบับญัชาของตนต่อหนา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 

    2.1.3.13ความรู้จกักาลเทศะ  ( Tact) เป็นความสามารถในการปฏิบติัตนกบับุคคล
อ่ืนโดยไม่ใหเ้กิดความขุ่นขอ้งหมองใจ ไม่ก่อใหเ้กิดศตัรูหรือเป็นปฎิปักษต่์อกนั  กาลเทศะ ยงัรวมถึง 
ความสามารถท่ีจะพดู หรือท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดถู้กตอ้ง  เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี  ดว้ยความสุภาพ
อ่อนโยน 

    2.1.3.14ความไม่เห็นแก่ตวั  (Settlessness) เป็นการไม่ฉวยโอกาสตกัตวงความสุข  
ความสะดวกสบาย  ความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัตนเอง  โดยไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนหรือเสีย
ผลประโยชน์  รวมไปถึงการร่วมเป็นร่วมตายกบัเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปันส่ิงของเคร่ืองใชใ้หก้บัผู ้
ขาดแคลน  ยกยอ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือปฏิบติังานดีเด่น  หรือใหค้วามช่วยเหลือตามสมควร 

คุณลกัษณะของผูน้ า 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล   มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1.3.1เป็นบุคคลท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหนา้  และบรรลุผลส าเร็จ 
2.1.3.2เป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีเป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.1.3.3การจูงใจผูอ่ื้นใหป้ฎิบติัตาม   การติดต่อส่ือสาร  และมีอิทธิพลเหนือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามอ านาจหนา้ท่ีของการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่
2.1.3.4ผูน้ ามีส่วนท าใหเ้กิดวสิัยทศัน์ขององคก์ารและของพนกังาน  ซ่ึงรวมถึง

ผูน้ าท่ีสามารถใชอ้ านาจ  อิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อน ากลุ่มประกอบกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงดว้ย 
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2.1.3.5 ผูน้ ายงัเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม  และสามารถน ากลุ่มใหป้ฎิบติังาน
ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีพึงประสงค ์(Desirable characteristics of a leader) มีดงัน้ี 
          2.1.3.1 ความรู้ ( Knowledge) การเป็นผูน้ านั้น ความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ความรู้

ในท่ีน้ีมิไดห้มายถึงเฉพาะความรู้ เก่ียว กบังานในหนา้ท่ีเท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
ในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย การจะเป็นผูน้ าท่ีดี หวัหนา้งานจึงตอ้งเป็นผูร้อบรู้ ยิง่รอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่ง
ความเป็นผุน้ าก็จะยิง่มัน่คงมากข้ึนเพียงนั้น 

         2.1.3.2 ความริเร่ิม (Initiative)  ความริเร่ิม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบติัส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีไดด้ว้ย ตนเอง โดยไม่ตอ้งคอยค าสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น
ท่ีจะแกไ้ขส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหดี้ข้ึน หรือเจริญข้ึนไดด้ว้ยตนเอง ความ ริเร่ิมจะเจริญงอกงามได ้หวัหนา้
งานจะตอ้งมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี มีพลงัใจท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จอยูเ่บ้ืองหนา้ 

          2.1.3.3 มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผูน้ าท่ีดี
จะตอ้งไม่กลวัต่ออนัตราย ความยากล าบาก หรือความเจบ็ปวดใดๆ ทั้งทางกายวาจา และใจผูน้ าท่ีมี
ความกลา้หาญ จะช่วยใหส้ามารถผจญต่องานต่างๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดน้อกจากความกลา้หาญแลว้ 
ความเด็ดขาดก็เป็นลกัษณะอนัหน่ึงท่ีจะตอ้งท าใหเ้กิดมีข้ึนในตวัของผูน้ าเองตอ้งอยูใ่นลกัษณะของ
การ “กลา้ไดก้ลา้เสีย” ดว้ย 

          2.1.3.4 การมีมนุษยสัมพนัธ์ ( Human relations) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัประสาน
ความคิด ประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกบัคนทุกเพศทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาได ้ผูน้ าท่ีมี
มนุษยสัมพนัธ์ดีจะช่วยใหปั้ญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได ้

          2.1.3.5 มีความยติุธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต ( Fairness and Honesty) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้ง
อาศยัหลกัของความถูกตอ้ง หลกัแห่งเหตุผลและความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น เป็นเคร่ืองมือ
ในการวนิิจฉยัสั่งการ หรือปฏิบติังานดว้ยจิตท่ีปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก 

          2.1.3.6 มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลงัอนัหน่ึงท่ีจะผลกัดนังาน
ใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางได ้อยา่งแทจ้ริง 

          2.1.3.7 มีความต่ืนตวัแต่ไม่ต่ืนตูม ( Alertness ) ความ ต่ืนตวั หมายถึง ความ
ระมดัระวงั ความสุขมุรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยดืยาขาดความกระฉบักระเฉง มีความฉบัไวใน
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การปฏิบติังานทนัต่อเหตุการณ์ ความ ต่ืนตวัเป็นลกัษณะท่ีแสดงออกทางกาย แต่การไม่ต่ืนตูม เป็น
พลงัทางจิตท่ีจะหยดุคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รู้จกัใชดุ้ลยพินิจท่ีจะพิจารณาส่ิงต่างๆ 
หรือเหตุต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้จกัควบคุมตวัเองนัน่เอง (Self control) 

           2.1.3.8 มีความภกัดี (Loyalty) การ เป็นผูน้ าหรือหวัหนา้ท่ีดีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีความ
จงรักภกัดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองคก์าร ความภกัดีน้ี จะช่วยใหห้วัหนา้ไดรั้บความไวว้างใจ 
และปกป้องภยัอนัตรายในทุกทิศไดเ้ป็นอยา่งดี 

           2.1.3.9 มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั ( Modesty) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งๆไม่หยิง่ยโส ไม่
จองหอง ไม่วางอ านาจ และไม่ภูมิใจในส่ิงท่ีไร้เหตุผลความสงบเสง่ียมน้ี ถา้มีอยูใ่นหวัหนา้งานคนใด
แลว้ ก็จะท าใหลู้กนอ้งมีความนบัถือ และใหค้วามร่วมมือเสมอ 

 
2.1.3 ผู้น าทางจริยธรรม 
ความหมายของผู้น า 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของผูน้ าไวห้ลายทศันะ  จึงขอกล่าวถึงความหมาย

ของผูน้ าและภาวะผูน้ า ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นส าคญัในการศึกษาโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
แทนเนนบอม และ คณะ  (Tennenbaum and Others, 1961 อา้งถึงใน ศิรินอ้ย นิภานนัท์ , 

2534: 8) กล่าวไวว้า่ “ผูน้ า คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึง...ท่ีมีอ านาจ มีอิทธิพล หรือมีความสามารถในการ
จูงใจคนใหป้ฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือค าสั่งของเขาได.้..”   

ฮลัปิน (Halphin, 1966: 58) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ”ผูน้ าไว ้5 ประการไดแ้ก่  
1)  เป็นบุคคลทีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกวา่คนอ่ืน 
2)  เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทเหนือคนอ่ืน 
3)  เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการอ านวยการใหห้น่วยงานด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ี

ตอ้งการ     
4)  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บเลือกจากคนอ่ืนใหเ้ป็นหวัหนา้ 
5)  บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือหวัหนา้ในหน่วยงาน 
บาร์นาร์ด (Barnard, 1998: 122 ) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผูน้  าคือ ผูท่ี้มีประสิทธิภาพเหนือกวา่

ระดบัธรรมดาในการใชว้ถีิทางสังคมเพื่อกระตุน้ใหค้นอ่ืนร่วมรับผดิชอบในการท างานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ 
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สตอ็กดิลล ์ (Stogdill,1974  อา้งถึงใน สัญญา  ศิวโิรจน์ ,2541: 18) ใหค้วามหมายของ ผูน้ า
วา่”ผูน้ าจะเป็นบุคคลท่ีผกูพนักลุ่มเขา้ดว้ยกนั และกระตุน้ใหก้ลุ่มผูร่้วมงานแสดงความสามารถสูงสุด
เพื่อสร้างผลงานใหเ้ตม็ท่ี”  

อ าไพ  อินทรประเสริฐ (2542: 2) กล่าวถึงผูน้ าไวว้า่ ผูน้  า คือ ผูท่ี้มีอ านาจหรืออิทธิ พล เหนือ
การกระท าของผูอ่ื้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสามารถในการจูงใจ การตดัสินใจ การประสานสัมพนัธ์ 
การติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จบนพื้นฐานของความศรัทธายอมรับโดย   
ผูน้  าอาจไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการหรือไม่ก็ได ้

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ ผูน้  า  หมายถึงลกัษณะท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
น าพา การด าเนินกิจการ  การแกไ้ขปรับปรุง และการรักษาขวญัก าลงัใจของกลุ่มเพื่อใหก้ลุ่มบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการใหม้ากท่ีสุด 

ความเป็นผู้น า  เป็นคุณลกัษณะท่ีมีคุณค่า เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือถือ เช่ือมัน่ เช่ือฟัง และใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงใจ อนัจะท าใหก้าร
ปฏิบติัภารกิจต่างๆส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  คุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าจึงเป็นพื้นฐานส าคญัของ
ผูน้ าหน่วยงาน     ท่ีก่อใหเ้กิดผลสะทอ้นเชิงบวกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงเป็นการสมควรท่ีผูน้ า
หน่วยงานทุกคนควรตรวจสอบตนเองวา่มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้ ามากนอ้ยเพียงใด เพื่อจะไดด้ ารง
ไวซ่ึ้งลกัษณะท่ีมีอยูแ่ลว้ ในขณะเดียวกนัก็พยายามเสริมสร้างส่ิงท่ียงัขาด เพื่อความเป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์  
ดงัท่ี ธงชยั สันติวงษ ์ (2536 : 124) กล่าววา่ ลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง จะตอ้งมีความเฉลียว
ฉลาด มีความยติุธรรม มีความเขา้ใจ มีความรอบรู้ทัว่ไป และมีความรู้เฉพาะอยา่ง รวมทั้งมีการรับรู้ได้
อยา่งถูกตอ้ง เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และ เป็นผูม้อบหมายงานท่ีดี 

ผู้น ากบัผู้บริหาร มีทั้งความเหมือน ความต่าง และความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 
ความต่าง  การบริหาร เป็น ศาสตร์  ส่วนภาวะผูน้ า เป็น ศิลป์ ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้จดัสรร

ทรัพยากรต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม ลงตวั อนัจะน าไปสู่วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ส่วนผูน้ า เป็นผูท่ี้มี
ความสามารถโนม้นา้ว จูงใจ บุคคล หรือกลุ่มคนใหก้ระท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากปกติหรือส่ิงท่ี
ยากล าบากเพื่อส่ิงท่ีดีข้ึน    ผูบ้ริหารเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนในองคก์าร  มีอ านาจโดยต าแหน่งและ
ไดรั้บความคาดหวงัในหนา้ท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งเนน้ท่ีการควบคุม  การตดัสินใจ ใหส้ าเร็จตามท่ี
ไดรั้บหนา้ท่ีมาเท่านั้น ส่วนผูน้ าจะไม่ไดรั้บมอบอ านาจทางสายงานแต่บทบาทท่ีกวา้งกวา่บทบาท
ผูบ้ริหารโดยมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการกลุ่ม  การรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  และการ
ใชอ้  านาจกบับุคคลอ่ืน   
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ความเหมือน เป้าหมายของทั้งผูน้  าและผูบ้ริหารตรงกนั คือการน าพาองคก์รใหด้ ารงอยูไ่ด ้
ความสัมพนัธ์กนั  สมชยั ตั้งพร้อมพนัธ์   (2551) กล่าววา่ “ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีลกัษณะของ

ผูน้ า (Leadership) ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารในระดบัใดก็ตาม  ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
บริหารหรือต่อตวัผูบ้ริหาร เพราะภาวะผูน้ าจะเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นความส าเร็จของหน่วยงาน  งานจะ
ด าเนินไปดว้ยดีและบรรลุวตัถุประสงคย์อ่มข้ึนอยูก่บัทกัษะและศิลปะในการบริหารงานของผูน้ า “  

ภาวะผู้น ากบัการเป็นผู้บริหาร  
ผูบ้ริหารท่ีประสพความส าเร็จไดต้อ้งประกอบดว้ยความรู้ในการบริหาร และมีภาวะผูน้ า 

(Leaderships) ผูท่ี้จะกา้วข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งศึกษาวชิาการบริหารใหเ้ขา้ใจ เพื่อจดั
กระบวนการใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ส่วนความเป็นผูน้ า เรียนรู้ไดจ้ากตวัอยา่งความเป็นผูน้ า
ของบุคคลส าคญัท่ีประสพความส าเร็จในอดีต อยา่งนอ้ยตอ้งมีจิตส านึกในเป้าหมายและใฝ่หา
ความส าเร็จ ( Sense of purpose & direction) ผูน้  าเม่ืออาสาตนเขา้มาน าผูอ่ื้น ยอ่มตอ้งอยากเห็น
ความส าเร็จทุกๆเร่ืองภายใตก้ารบริหารของตน  

พนสั  หนันาคินทร์ (2542 : 63-66) กล่าววา่ ผูบ้ริหารเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะท าใหโ้รงเรียนนั้น
เจริญข้ึนหรือเส่ือมลง บุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณสมบติั 2 ประการ คือ คุณสมบติัส่วนตวัและ
คุณสมบติัทางวชิาการ         

คุณสมบัติส่วนตัว   ไดแ้ก่  มีสุขภาพดี มีความเฉลียวฉลาด          มีอารมณ์มัน่คง มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรมสูง มีความสามารถในการแสดงออก ซ่ึงความคิดและมีคุณลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 
ความไม่เห็นแก่ตวั ความไม่รู้จกัเกรงใจผูอ่ื้น ฯลฯ และผูบ้ริหารควรจะมีทศบารมีหรือการสร้างบารมี 
10 ประการคือ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วริิยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา    

คุณสมบัติทางด้านวชิาการ  ไดแ้ก่  มีความรอบรู้ทางวชิาการ และวชิาชีพ   มีประสบการณ์
และวฒิุการศึกษา 

เบนท ์และแมคคานน์  (Bent and Mckann, 1960  อา้งถึงใน  อจัฉรี  ขจรไชยกลู  2545: 23) 
กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าของบุคคลในวชิาชีพ ควรมีบทบาทผูน้ าในพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1)  สร้างบรรยากาศการท างานเป็นไปดว้ยความสามคัคี 
2)  ยกยอ่งในศกัด์ิศรีและสิทธิของบุคคล 
3) ส่งเสริมความคิดริเร่ิม  การวจิารณ์ทางสร้างสรรค ์ และการอภิปรายเพื่อน าไปสู่ผลดี 
4)  เปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความสามารถในการเป็นผูน้ าและระลึกถึงศกัยภาพของ

การเป็นผูน้ าท่ีแฝงอยูใ่นสมาชิกของแต่ละคน 
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5)  สั่งการเม่ือเกิดเหตุการณ์ผดิปกติ 
6)  ท างานโดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ีจากสถานการณ์มากกวา่ท่ีจะใชอ้  านาจหนา้ท่ีจากต าแหน่ง 
แคมพเ์บลล ์และเกรก (Campbell and Gregg 1971,อา้งถึงใน สมชยั มณีรัตน์ 2532: 15) ได้
สรุปเก่ียวกบัลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษาไวด้งัน้ี 
1)  ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามฉลาด  ไหวพริบมาแกปั้ญหาต่างๆท่ีส าคญัในการบริหาร 
2)  ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลจ านวนมากหรือใหบุ้คคลหลายๆคนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการท างาน 
3) ผูบ้ริหารตอ้งเคารพความเป็นคนแต่ละบุคคล  และตอ้งใหค้วามยอมรับนบัถือ

ความสามารถของบุคคลอ่ืน 
4) ผูบ้ริหารตอ้งยดึเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็นหลกั  การบริหาร

การศึกษาจะไม่มีความหมาย  ถา้ขาดเป้าหมายดงักล่าว  นอกจากน้ีแลว้  ผูบ้ริหารจะตอ้งถือวา่เป้าหมาย
หรือจุดประสงคข์องการศึกษายอ่มเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคม  ในฐานะ
ผูบ้ริหารจะตอ้งปรับปรุงการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

5) ผูบ้ริหารจะตอ้งถือวา่ตนเองเป็นเพียงผูท้  าหนา้ท่ีประสานประโยชน์  ซ่ึงเขา้มาใหบ้ริการ
แก่บุคคลอ่ืนทุกๆคนและช่วยใหเ้ขาด าเนินงานต่าง ๆ    ในการใหก้ารศึกษาไดผ้ลและมี  ประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

6) ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั้งหลายเขา้พบ  และท าความเขา้ใจไดทุ้กเม่ือ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลในทุกคนในวงการศึกษา  และในชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

7) ผูบ้ริหารตอ้งถือวา่ตนเองเป็นผูน้ า  มิใช่เจา้นายผูท้รงอ านาจ 
8) ผูบ้ริหารตอ้งถือวา่ตนเองคือนกัการศึกษา  เป็นเพียงหน่อซ่ึงแตกออกจากผูย้ดึมัน่ใน

ปรัชญาการศึกษาจะตอ้งปฏิบติัและวางตนอยา่งนกัการศึกษา 
9) ผูบ้ริหารจะตอ้งเสียสละทุกอยา่ง  เพื่อใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเพื่อใหส้ังคมดีข้ึนทุกๆ 

ทาง 
10) ผูบ้ริหารจะตอ้งประสานงานและประสานน ้าใจระหวา่งชาวบา้นและสถานศึกษาในการ

ด าเนินการศึกษา 
11) ผูบ้ริหารจะตอ้งประเมินผลงานของตวัเองอยูเ่สมอ  การประเมินจะตอ้งประเมินทั้ง

วธีิการท างานและผลการปฏิบติังานไปพร้อมๆกนั 
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12) ผูบ้ริหารจะตอ้งเคารพในวชิาชีพของการบริหาร  และมีความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ  ไม่
ท าความเส่ือมเสียแก่วชิาชีพของตน 

13) ผูบ้ริหารจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยูเ่สมอ   และแสวงหาความช านาญในทุก
วถีิทาง  เพื่อใหก้ารบริหารงานของตนทนัสมยั 

นอกจากน้ี ผูน้  าตอ้งสามารถชกัจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากลา้แสดงออกกลา้เส่ียงอยา่งมี
เหตุผล ไม่กลวัในผลท่ีจะเกิดข้ึน เพราะหากกลวัหรือคิดแต่เพียงวา่จะเกิดผลเสีย จะไม่กลา้ท าการใด  
ผลงานก็ไม่เกิดข้ึนได ้ผูน้ าตอ้งพยายามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรคก์ารมีความคิดริเร่ิมส่ิง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นวฒันธรรมสร้างสรรคข้ึ์นในองคก์ร 

นอกจากทกัษะเบ้ืองตน้แลว้ ผูน้  าท่ีดีควรจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างทกัษะและภาวะผูน้ า 

1) การใหอ้ านาจ  (Empowerment) ผูน้ าเปิดโอกาสใหผู้ต้ามหรือสมาชิกในกลุ่มร่วมแสดง
ความคิด มีส่วนร่วมในการควบคุมการท างานต่าง ๆ อาจท าไดโ้ดยใหส้มาชิกในกลุ่มไดร่้วมตดัสินใจ
หาแนวทางในการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร การใหอ้ านาจเช่นน้ีเป็น
การตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ในเร่ืองของความตอ้งการประสบความส าเร็จใน
ชีวติ  ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือของกลุ่ม และความภูมิใจในตนเอง และท่ีส าคญ่ีัสุด 
เป็นการเสริมสร้างใหทุ้กคนไดใ้ชค้วามคิด 
ขอ้ควรระวงัส าหรับผูน้ าและสมาชิกในกลุ่ม ในการใหอ้ านาจดงักล่าว ทุกคนตอ้งเปิดใจยอมรับใน
ความคิดเห็นของสมาชิกดว้ย มิฉะนั้นอาจเกิดขอ้ขดัแยง้ได ้

2)  การหยัง่รู้ ( Intuition) เป็นความสามารถในการเขา้ใจสถานการณ์ ไดใ้นทนัใด หรือใน
ระยะเวลาอนัสั้น สามารถให ้เหตุผลไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้วลาพินิจพิเคราะห์ สามารถปรับใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม สร้างความเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนในใจของ
สมาชิกในกลุ่ม     ผูน้  าท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได้
โดยผดิพลาดหรือมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด เป็นคุณสมบติัประการหน่ึงท่ีส าคญัของผูน้ าท่ีดี  

3)  ความเขา้ใจในตวับุคคล (Self-Understanding)  ความสามารถท่ีจะตระหนกัถึงศกัยภาพ
ของสมาชิกในกลุ่ม จุดเด่น จุดดอ้ย ของแต่ละบุคคล และสามารถน าจุดเด่นของบุคคลในกลุ่มมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์   และลดจุดดอ้ยลงดว้ยในขณะเดียวกนั วธีิการท่ีจะสามารถเขา้ใจสมาชิกในกลุ่มและให้
สมาชิกในกลุ่มไดรั้บรู้ตนเองดว้ย    ก็คือการใชร้ะบบขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) การประเมินผล การ
มอบหมายงานท่ีทา้ทายเพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพ และคุณสมบติัของแต่ละบุคคล 
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4)  (วสิัยทศัน์) Vision ความสามารถท่ีจะสร้างภาพหรือจิตนาการในส่ิงท่ีแตกต่างและเป็น
เลิศกวา่ และท่ีส าคญัตอ้งสามารถท าความนึกคิดขา้งตน้ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมข้ึนมาดว้ย 

5) การประสานประโยชน์ (Value Congruence)  ความสามารถท่ีจะเขา้ถึงทั้งหลกัการของ
องคก์าร และเห็นคุณค่าของพนกังาน และน าทั้งสองอยา่งมาประมวลรวมกนั คือ เป็นตวักลางระหวา่ง
องคก์ารหรือผูบ้ริหารกบัพนกังานโดยเช่ือมโยงความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายใหบ้รรจบการประสาน
เป็นหน่ึงเดียวกนัได ้

ความหมายของภาวะผู้น า 
มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมายดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี 
เดวสิ (Davis,1985 อา้งถึงใน อญัธิกา  ปุนริบูรณ์,2542: 9) กล่าววา่ “ภาวะผูน้ า” เป็นปัจจยั

ส าคญัในการรวมกลุ่มคนและ จูงใจคนไปยงัเป้าหมายประการใดประการหน่ึง ภาวะผูน้ าท าให้
ศกัยภาพ(Potential) เป็นจริงข้ึนมาเพราะวา่ภาวะผูน้ าเป็นภาวะแห่งการปฏิบติัการท่ีท าให ้  ศกัยภาพ
ในตวัคนบงัเกิดความส าเร็จ ภาวะผูน้ าจึงเป็นปัจจยัส าคญัของการเป็นผูน้ าท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในการปฏิบติังานและความกา้วหนา้แก่ผูร่้วมปฏิบติังาน  เสริมสร้างองคก์ารหรือหน่วยงานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

เฮอร์ซ่ี และบลงัชาร์ด (Hersey and Blanchard,1977:84) ใหค้  านิยามของ “ภาวะผูน้ า” คือ 
กระบวนการใชอิ้ทธิพลกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายใน สถานการณ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ภาวะผูน้ าอาจเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

P = f (L,F,S) ซ่ึงเป็นกระบวนการแห่งความส าเร็จ 
P = ความส าเร็จของการเป็นผูน้ า 
L = พฤติกรรมของผูน้ า 
F = พฤติกรรมของผูต้าม 
S = สถานการณ์แวดลอ้ม 
f = เป็นฟังกช์นัของกระบวนการแห่งความส าเร็จ 
มิลตนั (Milton,1981 อา้งถึงใน  ศิรินอ้ย นิภานนัท์ , 2534:9)มีความเห็นวา่ “ภาวะผูน้ า” คือ 

การท่ีผูน้ าใชอิ้ทธิพลในความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คคลแต่ละ
คนหรือกลุ่ม ใชค้วามพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
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ชวาร์ท (Schwartz, 1980 อา้งถึงใน กว ี วงศพ์ุฒ , 2542: 14) ใหค้วามหมายของ “ภาวะผูน้ า” 
วา่หมายถึง ศิลปะของการบอกช้ีแนะผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานตาม   หนา้ท่ีดว้ย
ความเตม็ใจ และกระตือรือร้น 

สตอ็กดิลล์ (Stogdill, 1974 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ภาวะผูน้ า”  ไวว้า่ หมายถึง
กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการเร่ิมตน้และอ านวยประโยชน์ใหเ้กิดผลตามท่ีคาดหวงั และปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี
ต่อกนั 

กิลเมอร์ (Gilmer, 1971 อา้งถึงใน เลิศ  ไชยณรงค์ , 2546: 20) กล่าวไวว้า่  ภาวะผูน้ าเป็น
ศิลปะของการสร้างศรัทธาใหเ้กิดกบัผูอ่ื้น  และการน าเขาเหล่านั้นปฏิบติัภารกิจใหลุ้ล่วงไปได ้

นอกจากน้ี รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2554: 11-12) ไดส้รุปความหมายของภาวะผูน้ าไวด้งัน้ี  
1) เป็นความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นในดา้นการกระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการ และ

สามารถจูงใจบุคคลอ่ืนใหก้ระท ากิจกรรมท่ีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
2) เป็นกระบวนการความเป็นผูน้ าจากการใชอิ้ทธิพลท่ีควบคุมและประสานงานกิจกรรม

ของสมาชิกกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมาย 
3) เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ทางอ านาจอยา่งหน่ึงของผูน้ าจนไดรั้บการยอมรับนบัถือใน

พฤติกรรมของเขาจากสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) อิทธิพลในตวัของผูน้ าท่ีน ามาใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์โดยการช้ีแนะผา่นกระบวนการ

ส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Specified goal) 
5) การกระท าร่วมกนัระหวา่งบุคคลโดยมีบุคคลคนหน่ึงท าหนา้ท่ีใหก้ารช้ีน าการกระท า

ดงักล่าวท าใหบุ้คคลอ่ืน ๆ เช่ือมัน่ในผลงานของเขา ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดจ้ากลกัษณะการแสดงออกใน
การช้ีแนะตามท่ีเขาไดแ้นะน าไว ้

6) ความคิดริเร่ิมและการรักษาสภาพของความเช่ือถือในการปฏิบติัการร่วมกนั 
7) การท่ีบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากและท าใหเ้กิดการยอมรับเก่ียวกบัการบริหารงานประจ าใน

องคก์าร 
8) เป็นกระบวนการในการใชอิ้ทธิพลท่ีมีต่อการด าเนินงานของกลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ขององคก์ารและมีการจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมในการท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนใช้
อิทธิพลใหก้ลุ่มธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของตน 
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ความจ าเป็นที่ ผู้บริหาร ผู้น า  ต้องมีภาวะเชิงจริยธรรม   (http://neungsangtine.exteen.com, 
2013)  กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมทางการศึกษา เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนกวา่ทางการเมือง และทาง
ธุรกิจ เพราะในองคก์รทางการศึกษาไม่ใช่ท่ีแสวงหาอ านาจ ไม่ใช่ท่ีประกอบการคา้ธุรกิจ ไม่วา่ผูน้  า
หรือผูบ้ริหาร จะอยูใ่นองคก์รทางการศึกษาระดบัใดก็ตาม มกัจะมีผลกระทบในทางลบ มากกวา่
ผลกระทบในทางบวก  เน่ืองจากการศึกษาเป็นการใหค้วามรู้ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัประชาชน ใหเ้กิดสติปัญญา มีความคิด และการ
ประพฤติปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหเ้ป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของชาติในอนาคต ดงันั้น ผูน้  าหรือ
ผูบ้ริหาร พึงมีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยา่งเด่นชดั จึงจะเป็นท่ียอมรับ และเกิดศรัทธา ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อสังคม ต่อประชาชน ต่อผูป้กครองนกัเรียนในชุมชน 

 กมลทิพย ์ทองก าแหง และปองสิน วเิศษศิริ  (2553)  กล่าวถึง องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตนเอง มี 21 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  1) มีลกัษณะท่าทางการแสดงออกท่ี
สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีกิริยาวาจาท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ  2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย นิยมไทย 
เหมาะสมกบัวยัและกาลเทศะ  3) ศรัทธาในการท าความดี ความถูกตอ้ง มุ่งมัน่ท างานเพื่อใหผ้ลงาน
ออกมาดี  4) ส านึกในบุญคุณและกตญัญูต่อผูอ่ื้นและแสดงออกเป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณะ  5) เคารพ
กฎกติกา คุณค่าของสังคม คืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความพอเพียง และมีความเป็นประชาธิปไตย  6) มี
จิตสาธารณะ  7) มีความมัน่ใจในตวัเองท่ียดึหลกัการคุณธรรมและจริยธรรม  8) ใฝ่ศึกษาหาความรู้
ดา้นธรรมะเพื่อเพิ่มสติปัญญา และสามารถบูรณาการความรู้ได ้ประยกุตใ์ชไ้ด ้  9) กลา้คิดกลา้
ตดัสินใจบนหลกัคุณธรรม จริยธรรม และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน  10) รู้จกัการใชห้ลกัอิทธิบาท 4 คือ 
ฉนัทะ วริิยะ จิตตะ วมิงัสา  11) มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ของวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี   12) เป็นผู ้ มีความ ประพฤติดี ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด เป็น
แบบอยา่งท่ีดี แก่ผูป้ระกอบวชิาชีพดว้ยกนั  13) รู้จกัการให ้การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์
ส่ิงของแลว้ยงัหมายถึงการใหน้ ้าใจแก่ผูอ่ื้น  14) มีความประพฤติท่ีดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งใน
การปกครอง และในทางศาสนา  15) มีความซ่ือตรงในฐานะผูบ้ริหาร ด ารงอยูใ่นสัตยสุ์จริต  16) มี
อธัยาศยัอ่อนโยน เคารพในเหตุผลท่ีควร มีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุส และอ่อนโยนต่อบุคคลท่ีเสมอกนั
และต ่ากวา่  17) มีความอุตสาหะในการปฏิบติังาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน  18) ไม่แสดงอาการ
โกรธใหป้รากฏ สามารถระงบัได ้  19)ไม่เบียดเบียนคนอ่ืนและตนเอง   20) ความอดทน อดกลั้น และ  
21) ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความยติุธรรม 

http://neungsangtine.exteen.com/
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2. ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานมี 17 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) มีพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา 2) ใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลอ่ืน 3) ส่ือสารอยา่ง
ตรงไปตรงมา 4) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์5) มีปฏิสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถประสานงานกบัชุมชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อโรงเรียน สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 6) รู้ในความสามารถของบุคคล มอบงานท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการ
บริหารงานบุคคล โดยภกัดีต่อโรงเรียน สร้างความสามคัคี ความเป็นธรรม 7) ใชร้ะบบคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารคน 8) มีความสามารถในการประสานงาน ประสานประโยชน์ ประสานน ้าใจ 
กบัหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 9) กระตุน้และปลุกเร้าผูร่้วมงานใหท้ าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
10) ใหโ้อกาสแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการพิสูจน์ความสามารถของตนเองเพื่อกระตุน้ ใหเ้กิดการพฒันา
งาน 11) พฒันาและเผยแพร่หลกัการ / หลกัธรรมค าสั่งสอน กฎเกณฑท์างจริยธรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมของชุมชน 12) ยกยอ่งใหร้างวลัผูมี้พฤติกรรมทางจริยธรรม คุณธรรม 13) ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการบริการของสถานศึกษาท่ีสนบัสนุนดา้นจริยธรรม คุณธรรม 14) ส่งเสริมความเสมอภาค
ของบุคคล โดยทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม มีสิทธิ เท่าเทียมกนัในการเขา้รับบริการและ
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัให ้15) ส่งเสริมใหบุ้คลากรยดึหลกัของความร่วมมือ มากกวา่การ
แข่งขนัและยดึหลกัสามคัคีปรองดอง 16) วางตวัเหมาะสม เสมอตน้เสมอปลาย และ17) เห็น
ความส าคญั และการพฒันาส่งเสริมครูและบุคลากรใหก้า้วหนา้ในอาชีพอยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง 

3. ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อวชิาชีพมี 25 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่   1) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ อนั
ประกอบดว้ยความมุ่งมัน่ ทะเยอทะยาน ความภูมิใจ ตั้งใจและพอใจ  2) เป็นผูน้ าทางการศึกษา มีภูมิรู้
ทางดา้นการศึกษา หลกัสูตร การสอน เห็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษากบัสภาวะ
แวดลอ้มในสังคม สามารถวเิคราะห์ปัญหาและแนวโนม้การศึกษาของชาติไดอ้ยา่งชดัเจน  3) ใฝ่
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ในงานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง  4) มีความรู้ทางดา้นการบริหาร หลกัการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการบริหาร การวางแผนกลยทุธ์ ตลอดจนสามารถน ามาประยกุตใ์ช้
เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  5) มีความสามารถดา้นการบริหารสถานการณ์ มีความรู้เท่าทนัใน
สถานการณ์ สามารถปรับตวัไดฉ้บัไวและต่อเน่ืองกบัสถานการณ์รอบดา้น  6) มีความรู้ความสามารถ
ดา้นการวางแผนและการใชแ้ผนกบัเคร่ืองมือการบริหาร  7) มีความรู้ดา้นจิตวทิยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจดัการองคก์ร  8) รู้หลกัการท่ีจะท าใหเ้กิดผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน  9) มีการ
วางแผนงานท่ีดี วเิคราะห์ผลกระทบดา้นต่างๆ และด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์  10) นิเทศ
และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระบบ  11) ยกยอ่งและตอบแทนผลการปฏิบติังานของบุคลากร  
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12) เอาใจใส่ต่อภาระงานในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี   13) มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  14) มุ่งมัน่
ในการท างานเป็นทีม   15) มีความยดืหยุน่  16) ขจดัความตึงเครียดดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม  17) มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มมากกวา่ผลสัมฤทธ์ิของตนเอง  18) มีวสิัยทศัน์กวา้งไกลและชดัเจน สามารถ
พฒันาวสิัยทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา การจดัการศึกษาท่ีดี และสามารถกระจายวสิัยทศัน์ไปยงั
บุคคลอ่ืนเพื่อน าพาองคก์รไปสู่ความกา้วหนา้  19) มีความคิดสร้างสรรค ์คิดหาวธีิการท างานแบบ
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ริเร่ิมโครงการใหม่ ๆ และท าใหส้ าเร็จ เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลทัว่ไปก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นวธีิการท่ีเกิดการยอมรับวา่เป็นแนวคิดท่ีดี สามารถน า
องคก์รได ้  20) มีทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา แกปั้ญหา และการตดัสินใจดว้ยความสุขมุรอบคอบ มี
เหตุผลในการตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลต่างๆ ขอ้มูลทางสถิติ งานวจิยัมาประกอบในการตดัสินใจ   21) 
น าระบบการจดัการความรู้มาใชใ้นโรงเรียนเพื่อสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้  22) มุ่งมัน่การบริหารงาน
โดยก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และความส าเร็จบนพื้นฐานของความ
ถูกตอ้งเพื่อสังคมและประเทศชาติ  23) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานอยา่งสร้างสรรค ์  
24) ปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ หมัน่พฒันางาน อยา่งสม ่าเสมอ และ   25) มีความสามารถในการ
ประกอบวชิาชีพจนมีความช านาญ เช่ียวชาญในวชิาชีพ มีผลงานเป็นท่ีพึงประสงค ์เป็น ท่ียอมรับของผู ้
ท่ีประกอบวชิาชีพดว้ยกนั 

ผูรู้้หลายท่านเช่ือวา่ ไม่มีสูตรส าเร็จใดท่ีผูน้ าสามารถใชเ้พื่อแกปั้ญหาทางเลือกทางจริยธรรม 
แต่มีแนวทางด าเนินการกวา้ง ๆ  ดงัน้ี (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2554 : 89 )  

 1. ตวัผูน้ าเองจะตอ้งมีมาตรฐานดา้นจริยธรรม ( ethical standards) และตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เช่นแสดงออกทาง     
พฤติกรรมของผูท่ี้เมตตาเอ้ืออาทรต่อศิษย ์เพื่อนครูและคนทัว่ไป การแสดงออกในความเป็นผูรั้กความ
เป็นธรรมและความยติุธรรม การมีพฤติกรรมของผูท่ี้มีความซ่ือสัตยท์ั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น การให้
การเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืน เป็นตน้  

 2. เม่ือจ าเป็นตอ้งหาทางออกต่อปัญหาเชิงจริยธรรม มีหลกัท่ีผูน้  าควรพิจารณา
ดงัน้ี (1) ดูผลท่ีเกิดข้ึนตามมาถา้ตดัสินใจเลือกวธีินั้น และใหพ้ยายามวเิคราะห์วา่ ใครบา้งท่ีจะถูก
ผลกระทบและผลท่ีเกิดกบัคนเหล่าน้ีเป็นอยา่งไร ( 2) ตดัสินใจเลือกทางเลือกโดยอิงหลกัเกณฑท์าง
ศีลธรรม (moral rules) เช่นเช่ือวา่ถา้ท าเช่นนั้นแลว้โลกของเราจะน่าอยูย่ิง่ข้ึนเพราะทุกคนอยูใ่นหลกั
ศีลธรรม (3)พยายามยดึแนวทางเอ้ืออาทร ( caring) เอาใจเขามาใส่ใจเราเช่นพยายามคิดวา่ ถา้คนท่ีอยู่
ในเหตุการณ์นั้นเป็นตวัเรา เราอยากใหค้นอ่ืนปฏิบติักบัเราอยา่งไร เป็นตน้  
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 3. ปัญหาทางจริยธรรม น่าจะมีตวัเลือกท่ีเป็นทางออกไดม้ากกวา่สองทาง 
(dilemmas) คือ ไม่ถูกก็ตอ้งผดิ แต่ควรมีทางเลือกท่ีสาม ( trilemmas) ซ่ึงเป็นทางออกท่ีดีกวา่ เช่น
แทนท่ีโรงเรียนจะก าหนดใหน้กัเรียนทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ก็ควรมีกิจกรรม
ทางเลือกท่ีสอดคลอ้งการนบัถือศาสนาอ่ืนของนกัเรียนบางคนดว้ย เช่นกนั  

 4. ทา้ยสุด ผูน้ าเอง ตอ้งท าตวัเหมือนปรอทรับรู้และตระหนกัถึงปัญหาทาง
จริยธรรมท่ีเกิดไดดี้โดยเฉพาะในชุมชน ซ่ึงตนมีบทบาทเป็นผูน้ า 
 

2.1.4 สถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และ เครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน 

สถานศึกษา  หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ไม่วา่จะ
เป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรือ หน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ 
สถานศึกษาเอกชน หมายถึง  หน่วยงานตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ภาคเอกชน 
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( Office of the Private 
Education Commission) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น สถานศึกษาเอกชนท่ีร่วมกนัเป็นเครือข่ายทางวชิาการ
เบญจมิตร ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธนบุรี มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ วทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ วทิยาลยั
เซาธ์อีสทบ์างกอก และวทิยาลยัราชพฤกษ ์และ เครือข่ายวจัิยประชาช่ืน ประกอบดว้ยมหาวทิยาลยัทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวม  11 แห่ง  โดยแบ่งเป็น ภาครัฐ  7  แห่ง ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  และภาคเอกชน  4 แห่ง   ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยักรุงเทพ  มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์ สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์  และ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ฉพาะ
สถานศึกษาของเอกชนทั้ง 2 เครือข่าย รวม 9 แห่ง 
 
2.2 แนวคิดทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

2.2.1 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัผู้น าและภาวะผู้น า 
แนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของผูน้ า  Krech และคณะ ไดก้ล่าวถึงผูน้ า 14 ลกัษณะ 

(Krech and Other, 1962: 422-430) แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวเฉพาะลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ประสิทธิผลของการบริหารในองคก์าร ดงัน้ีคือ 
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1) ผูน้ าในฐานะผูบ้ริหาร  บุคคลท่ีเป็นผูน้ าของกลุ่มหรือองคก์ารเป็นผู ้
ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์าร มีบทบาทและหนา้ท่ีโดยตรงในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายหรือเป้าหมายของกลุ่มหรือองคก์าร 

2) ผูน้ าในฐานะนกัวางแผน  ผูน้ าจะตอ้งมีบทบาทเป็นผูว้างแผน เป็นผูต้ดัสินใจ
ในวธีิการ และทางเลือกต่าง ๆ เพื่อท่ีจะด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว 

3) ผูน้  าในฐานะผูจ้ดัท านโยบาย หนา้ท่ีท่ีส าคญัมากประการหน่ึงของผูน้ า คือ  การ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายของกลุ่ม โดยทัว่ไปเป้าหมายของกลุ่มและนโยบายต่างๆ จะเกิดข้ึนได ้ 3  
แหล่ง  คือ หน่ึงจากเบ้ืองบน คือจากค าสั่งของผูบ้ริหารระดบัสูงกวา่ขององคก์าร  สองจากเบ้ืองล่าง คือ
จากการตดัสินใจของสมาชิกในกลุ่มเม่ือเป้าหมายและนโยบายถูกก าหนดจากสมาชิกทั้งหลาย ผูน้ า
ยงัคงมีภาระหนา้ท่ีในการช้ีน า ช่วยพิจารณาและมีส่วนอยา่งใกลชิ้ดในการจดัท านโยบาย และสามจาก
ตวัผูน้ าเอง  เม่ือผูน้ ามีอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย 

4) ผูน้ าในฐานะผูช้  านาญการ ผูน้ าบางคร้ังเกิดจากความช านาญการเฉพาะดา้น
และความมีทกัษะ ผูน้ าในกลุ่มท่ีเป็นทางการจะมาจากการท่ีบุคคลนั้นเรียนมากกวา่และเขา้ใจเทคนิค
ต่าง ๆ มากกวา่ ผูน้  าจากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถพิสูจน์ใหไ้ดว้า่ตนเองมี
ความรู้ความสามารถในเทคนิคต่าง ๆ ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม 

5) ผูน้ าในฐานะผูแ้ทนของกลุ่มท่ีจะติดต่อกบัคนภายนอก ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีบทบาท
ในลกัษณะผูแ้ทนของกลุ่มท่ีจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ภายนอกกลุ่ม      เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสาร 

6) ผูน้ าในฐานะผูค้วบคุมความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม ผูน้ าของกลุ่มเป็นผูท่ี้รู้
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างของกลุ่มมากกวา่สมาชิกคนอ่ืนๆ และท าหนา้ท่ีในฐานะผูค้วบคุมใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 

7) ผูน้ าในฐานะผูท่ี้ใหร้างวลัและการลงโทษ การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ของผูน้ าก็คือ การพิจารณาใหร้างวลั และพิจารณาลงโทษสมาชิกในกลุ่ม 

8) ผูน้ าในฐานะผูต้ดัสินและผูท้  าการปรองดอง บางคร้ังการท่ีผูน้ าเป็นผูมี้ส่วน
ส าคญัในการใหร้างวลัและการลงโทษสมาชิกในกลุ่ม ในฐานะผูต้ดัสินและผูท้  าการปรองดองเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม งานส าคญัท่ีผูน้  าจะตอ้งเป็นผูช้ี้ขาดและเป็นผูป้ระนีประนอม    ท าให้
อ านาจในส่วนน้ีของผูน้ ามีส่วนช่วยใหก้ารแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่มลดลงได ้
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9) ผูน้ าในฐานะผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี ในกลุ่มบางชนิดผูน้ าจะตอ้งเป็นแบบอยา่ง
ของพฤติกรรมท่ีดีเพื่อสมาชิกของกลุ่มจะไดป้ฏิบติัตามตวัอยา่งเช่น ผูน้ าทางการทหาร ความกลา้หาญ
ตอ้งมาก่อนและตอ้งเป็นผูน้ าในการรบ ผูน้ าในโบสถอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมีชีวติทัว่ไปแสดงใหเ้ห็นถึงความ
มีคุณธรรม เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งความดี จึงจะสามารถอบรมสมาชิกในโบสถไ์ด ้

 
2.2.2 ทฤษฎคุีณลกัษณะผู้น า (Trait Theory of Leadership) เป็นการศึกษาถึง คุณลกัษณะ

ของผูน้ าโดยไม่ค  านึงถึงดา้นอ่ืน ๆ เป็นตน้วา่ สภาพแวดลอ้ม ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตาม
แนวคิดน้ีเช่ือวา่ผูน้ ายอ่มมีลกัษณะแตกต่างจากผูต้าม  มีคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ า  
โดยมุ่งศึกษาลกัษณะส าคญั 2 ประการ  คือ   

2.2.2.1 ลกัษณะทางกาย (Physical Traits) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัรูปร่าง  รูปทรง  
ส่วนสูง  น ้าหนกั  ความแขง็แรง  และ 

2.2.2.2 ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) เป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ทางดา้นจิตวทิยา  เช่น  ความซ่ือสัตย ์ ความทะเยอทะยาน  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสติปัญญา    
เป็นตน้  และลกัษณะท่ีแตกต่างจากผูต้ามน้ียอ่มสามารถระบุและบ่งช้ีได ้      ในระยะแรกไดศึ้กษาการ
เป็นผูน้ าโดย 

1) หาผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จวา่เป็นใครโดยดูผลก าไรจากธุรกิจหรือ
การประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา 

2) บ่งช้ีถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ 
3) ศึกษาวธีิการท่ีบุคคลไดรั้บเลือก  หรือไดเ้ล่ือนข้ึนไปสู่ต าแหน่งของ

การเป็นผูน้ า 
จากวธีิการดงักล่าวท าใหเ้กิดทฤษฎีข้ึน  2  ทฤษฎี  คือ ทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ (The Greatman 

Theory) และทฤษฎีลกัษณะของผูน้ า (Trait Theory)ทั้งสองทฤษฎีเช่ือวา่บุคคลท่ีจะเป็นผูน้ าไดน้ั้น  
เพราะเขาเกิดมาพร้อมกบัลกัษณะ (Traits)  บางอยา่งท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ขาเป็นผูน้ าหรืออยา่ง
ท่ีเรียกวา่เกิดมาเพื่อเป็นผูน้ า (Leader  are  born  not  made )  มิใช่มาฝึกอบรมเพื่อเป็นผูน้ าทีหลงั  
คุณลกัษณะการเป็นผูน้ าน้ีถือวา่เป็นพนัธุกรรมปรากฏในยนีส์ (Genes) ท่ีสามารถถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษมาสู่ชนรุ่นต่อไป 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  (Ethical Leadership) สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เน่ืองจากความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดหน่ึง
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จุดใดในโลก ส่งผลกระทบแพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืนๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะความเส่ือมโทรม
ดา้นจริยธรรมของสังคมท่ีมาจากสาเหตุของการยดึวตัถุมากกวา่ความดีงาม มีการแข่งขนัเพื่อเอาชนะ
แทนการร่วมมือ การมองคนอ่ืนเป็นคู่แข่งมากกวา่เป็นพนัธมิตร การศึกษาควรจะใหท้างออกท่ีดีต่อ
ปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้น้  าสถานศึกษากลายเป็นความหวงัของแบบอยา่งท่ีดีดา้นจริยธรรมต่อครู 
นกัเรียน และบุคคลอ่ืนในสังคม  

กรีนฟิลด ์(Greenfield, 1998) กล่าววา่ อาจารยใ์หญ่ไม่อาจปฏิเสธความรับผดิชอบต่อปัญหา
ดา้นคุณธรรมของสังคมของนกัเรียน และต่อวชิาชีพครู โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังแมย้ากท่ีจะช้ีชดัได้
วา่อะไรถูกอะไรผดิ อะไรควรและอะไรท่ีไม่ควรประพฤติปฏิบติัในแง่ของศีลธรรมก็ตาม สังคมมี
ความคาดหวงัดา้นจริยธรรมจากครูใหญ่ เช่น  

1.   เป็นโรงเรียนหรือสถาบนัแห่งศีลธรรม ( moral institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของ
สังคม (social norm)  

2.   อาจารยใ์หญ่ตอ้งเป็นตน้แบบ ดา้นศีลธรรม ( moral agent) การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ ของ
อาจารยใ์หญ่ตอ้งอยูบ่นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม (moral value) เป็นหลกัมากกวา่หลกัการอ่ืนใด  

3.   การบริหารโรงเรียนจะตอ้งยดึหลกัการทุ่มเทเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศใหน้กัเรียนไดเ้จริญ
งอกงาม ไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความสุข (ดี เก่งและมีความสุข) 

การแสดงออกเชิงศีลธรรมจริยธรรมของผูน้ านอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติ
ปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้  ายงัตอ้งท าใหน้โยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของสถานศึกษาแฝงดว้ย
ค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน เช่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองความยติุธรรม การไม่เอารัดเอา
เปรียบผูอ่ื้น เนน้ความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั ยดึความส าคญัของการท างานเป็นทีมมากกวา่การ
ท างานรายบุคคล ใชก้ลยทุธ์การแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบชนะ/ชนะ ( win / win) มากกวา่ชนะ/แพ ้
(win / lose) รวมทั้งการสร้างค่านิยมใหเ้กิดการเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นดว้ย  
การศึกษาเป็นทางออกท่ีดีต่อปัญหาต่างๆในสังคม ท าใหผู้น้  าสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารเป็นความหวงั
ของการเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นจริยธรรม ทั้งต่อครู-อาจารย ์นกัศึกษา และ บุคคลอ่ืนในสังคม  
โดยเฉพาะดา้นจริยธรรมของสังคมท่ีมาจากสาเหตุของการยดึวตัถุมากกวา่ความดี และส่งเสริมการ
ร่วมมือแทนการแข่งขนัเพื่อเอาชนะ ดงัท่ี กรีนฟีลด ์( Greenfield: 1988) ระบุวา่สังคมมีความคาดหวงั
ดา้นจริยธรรมจากผูน้ าสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.  สถานศึกษาตอ้งเป็นสถาบนัแห่งศีลธรรม ( moral institute) ท่ีช่วยก าหนดปทสัถานของ
สังคม (social norm) 
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2.  ผูน้ าสถานศึกษาตอ้งเป็นตน้แบบ ดา้นศีลธรรม ( moral agent) การตดัสินใจเร่ืองใด ๆ 
ของผูน้ าสถานศึกษาตอ้งอยูบ่นเหตุผลค่านิยมทางศีลธรรม ( moral value) เป็นหลกัมากกวา่หลกัการ
อ่ืนใด 

3.  การบริหารสถานศึกษาจะตอ้งยดึหลกัการทุ่มเทเพื่อใหเ้กิดบรรยากาศใหน้กัศึกษาได้
เจริญงอกงาม ไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 

การแสดงออกเชิงจริยธรรมของผู้น า  นอกจากสามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติปฏิบติั
ปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้  าสถานศึกษายงัตอ้งท าใหน้โยบายต่าง ๆ และโครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ย
ค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน โดยก าหนดนโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารยแ์ละ
นกัศึกษา มุ่งเนน้      คุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ก่ ความยติุธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เนน้ความ
ร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั รวมทั้งการสร้างค่านิยมใหเ้กิดการเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ของตนและผูอ่ื้น เป็นตน้  

Gary Yulk (2001)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาวะผูน้ าในหลายลกัษณะอยา่งหลากหลาย 
โดยเฉพาะไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ( Ethical  Leadership) โดยเขาไดใ้ช้
เกณฑ ์( Criterion) เป็นตวัก าหนดถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูมี้ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและการ
แสดงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีไร้จริยธรรม เป็นตวัช้ีวดั  ในประเด็นแรกเขาโฟกสัไปท่ีการใชอ้  านาจและ
การใชอิ้ทธิพลของผูน้ า  ( Use of leader power and influence) เขามองวา่ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมจะไม่ค่อยใชอ้  านาจแต่จะใชห้ลกัการบริการผูต้ามในองคก์ร แต่ในทางตรงกนัขา้ม ผูน้ าท่ีไร้
จริยธรรม (Unethical Leadership) มกัจะใชค้วามพึงพอใจในระดบับุคคลเป็นตวัช้ีวดั   

ในเร่ืองน้ี สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์  ( 2544 : 126) การแสดงออกเชิงศีลธรรมของผูน้ านอกจาก
สามารถมองเห็นไดจ้ากการประพฤติปฏิบติัปกติประจ าวนัแลว้ ผูน้  ายงัตอ้งท าใหน้โยบายต่างๆ และ
โครงสร้างของโรงเรียนแฝงดว้ยค่านิยมเชิงจริยธรรมทั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น สังคมปัจจุบนัคนส่วนใหญ่
ตอ้งการเป็นผูช้นะบนความพา่ยแพข้องคนอ่ืน จึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบและใชก้ลยทุธ์สกปรกไร้
จริยธรรมเพียงเพื่อชยัชนะของตน ดงันั้นครูใหญ่จึงตอ้งท าใหน้โยบายและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของครูและนกัเรียนมุ่งเนน้      คุณธรรม จริยธรรมเร่ืองความยติุธรรม การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น 
เนน้ความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั ยดึความส าคญัของการท างานแบบทีมมากกวา่ท ารายบุคคล ใช้
กลยทุธ์การแกปั้ญหาความขดัแยง้แบบชนะ/ชนะมากกวา่ชนะ/แพ ้รวมทั้งการสร้างค่านิยมใหเ้กิดการ
เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูน้ า  ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของ
ตนอยา่งมีจริยธรรม จะตอ้งท าใหทุ้กคนเห็นวา่มีพื้นฐานของความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม ในส่ิงท่ีผูน้  า
คิด พดูและท าอยา่งชดัเจนและงสอดคลอ้งกนั ผูต้ามจึงเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตาม (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์: 
2544) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผูน้  าสถานศึกษามีหนา้ท่ีส าคญัคือ “การสร้างโรงเรียน
ใหเ้ป็นสถาบนัแห่งคุณธรรม จริยธรรม (ethical institution)” 

คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 
ดา้นวถีิสร้างตน้แบบ  ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ   ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ
ถา้ทาย  ดา้นใหผู้ต้ามไดแ้สดงออก  ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ด้านความเป็นต้นแบบ เป็นผูจู้งใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามตวัแบบหรือ ตวัอยา่งท่ี
ดีได ้คณาจารยค์วรปฏิบติัตนเป็นตวัแบบท่ีดี ท าใหผู้อ่ื้นเช่ือถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความ
คิดเห็น และยอมรับในพฤติกรรมดงักล่าว เช่น ครู อาจารย ์พระสงฆ ์โตะ๊ครู โตะ๊อิหม่าม 
นายกรัฐมนตรี นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ การจูงใจไม่ใช่เพียงแต่การพดูเพื่อใหผู้อ่ื้น
เช่ือและปฏิบติัตามเท่านั้น แต่ผูน้ ายงัตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีท าใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีน่าเคารพ ศรัทธา ท าให้
ผูอ่ื้นรับรู้และปฏิบติัตาม เกิดความเช่ือ ความชอบ และช่ืนชม  ในขณะเด่ียวกนัควรประพฤติปฏิบติัตน
เป็นแบบบอยา่งท่ีดีขององคก์ร   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นกัการศึกษาหลายท่าน ต่างเห็นพอ้งกนัวา่ 
ภาวะผูน้ าเชิงคุณธรรมตอ้งเร่ิมจากตวัผูน้ าท่ีมีคุณธรรม ( moral leadership begins with moral leaders) 
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลตอ้งไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ดา้นคุณธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่สอนคนอ่ืนดว้ยค าพดู 
แต่ส าคญัสุดก็คือ การประพฤตปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูมี้คุณธรรมแก่คนทัว่ไป  โดยการ
ประพฤติปฏิบติัตนตามครรลองครองธรรม  เป็นบุคคลช่างคิดช่างท าและท าตามท่ีคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
ท างานดว้ยความทุ่มเท เสียสละและมุ่งมัน่เพื่อความส าเร็จของงาน  พฒันาตนเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
งานในวชิาชีพ  มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังานของตนอยูเ่สมอ  สร้างความผกูพนัและ
สัมพนัธภาพใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร ฯลฯ นบัเป็นภาวะผูน้ าดา้นการจดัการ ( Managing leadership) ผูน้ ามี
หนา้ท่ีและบทบาทส าคญัดา้นการจดัการ จดัระบบการท างานในองคก์ารและกลุ่ม เป็นหนา้ท่ีซ่ึงจะท า
ใหส้มาชิกในองคก์ารเขา้ใจไดว้า่ผูน้  ามีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไดห้รือไม่ 

2. ด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ คณาจารยต์อ้งรับรู้ถึงวสิัยทศัน์และภาพ
ลกัษณะในองคก์รของตน  มองภาพอนาคตขององคก์รในทางบวก สามารถท าไดจ้ริง มีการเรียนรู้และ
เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของตน  ร่วมสร้างวสิัยทศัน์/ภาพลกัษณ์ในอนาคตขององคก์รท่ีควรจะเป็น  
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สร้างความยดึมัน่และผกูพนัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร มีส่วนร่วมแสดงความคิด ยอมรับและเขา้ใจใน
ความเห็นของส่วนรวม ชกัชวนใหผู้อ่ื้นสนใจ ร่วมแสดงความคิดฝันอนาคตขององคก์ร แสวงหาแนว
ร่วมในค่านิยมท่ีดีขององคก์ร ฯลฯ 

ภาวะผูน้ าดา้นวสิัยทศัน์ ( Visioning leadership) เป็นภาวะท่ีส าคญัท่ี ผูน้ าท่ีดีควรมีวสิัยทศัน์
มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยการหยัง่รู้หรือดว้ยการคาดคะเนดว้ยประสบการณ์และ
ใชข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริงเขา้มาช่วยสร้างวสิัยทศัน์  

3. ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององคก์ารหรือสังคม มีวสิัยทศัน์ มองไกลไปสู่อนาคต ท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน เป็นลกัษณะภาวะผูน้ าดา้นอนาคต ( Futuring leadership) ท่ี
มองอนาคตดว้ยการศึกษาขอ้มูลในอดีตการท างานดว้ยความรอบคอบในปัจจุบนั ท าใหส้ามารถ
วางแผนพฒันาองคก์ารและกลุ่มในอนาคตไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จมีความเส่ียงนอ้ย  รวมไปถึงการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นผูพ้ฒันาใหส้ังคมอยูอ่ยา่งมีความสุข สร้างความรักสามคัคี 
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอ่ื้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในทางท่ีดี ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่
สังคม มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness)   ไม่กลวัต่อความยากล าบาก กลา้ได้
กลา้เสีย มีความกลา้หาญท่ีจะช่วยผลกัดนัปัญหา/อุปสรรคใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้กลา้คิด กลา้ท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและทา้ทา้ย สร้างทีมงานท่ีตระหนกัถึงความสามารถของบุคคลในองคก์ร ท างานอยา่งมี
เป้าหมาย วางแผนงานและก าหนดวธีิท างานใหม่ๆ  สร้างระบบกลไกการท างานท่ีค านึงถึงวฒันธรรม
องคก์รและการมีส่วนร่วม  น าแบบอยา่งท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานขององคก์ร สร้างแรงจูงใจ
ภายในใหผู้ร่้วมงานแสวงหาส่ิงใหม่และวธีิการใหม่ในการท างาน ปรับปรุง พฒันาการท างานท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและ ริเร่ิมส่ิงใหม่ยอมรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่บรรลุผลหรือ
ขอ้ผดิพลาด และน ามาเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันาองคก์ร 

4. ด้านการส่งเสริมให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ สร้างความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานใน
งอคก์รโดยค านึงถึงเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  สร้างความไวว้างใจในการปฏิบติังานระหวา่ง 
ผูร่้วมงานกบัตนเอง หรือผูอ่ื้น  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมแรง ร่วมใจในการ  ท างาน
ขององคก์รกบัผูร่้วมงาน  ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานจากผูร่้วมงาน
ดว้ยความจริงใจ เคารพในปัจเจกบุคคลและใหเ้กียรติกบัผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุนและ
ใหอิ้สระในการตดัสินใจของผูร่้วมงาน สร้างวรีบุรุษใหผู้ร่้วมงานและส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังาน
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เจริญกา้วหนา้ในการท างานมอบหมายงานส าคญัใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามความถนดัและ
ความสามารถของบุคคล 

5. ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ   ขวญัเป็นสภาวะจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็น
พฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอนัเป็นส่ิงบ่ง
ช้ีใหเ้ห็นถึงความตั้งใจ  และท าใหเ้กิดก าลงัใจท่ีจะท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ  ถา้บุคคลมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดี/ไม่ดี  ยอ่มส่งผลต่อผลผลิตและความส าเร็จ
ของงานและความลม้เหลวได ้

ขวญัก าลงัใจเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอเพราะถา้การ
บ ารุงขวญัท่ีดีจะท าใหมี้การสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่หน่วยงาน  จึงตอ้งมีการเสริมสร้างขวญัและ
บ ารุงขวญัของพนกังาน  เพื่อรักษาเสถียรภาพของผูป้ฏิบติังานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงตามความตอ้งการ  
และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

ศิริพร  วงศศ์รีโรจน์  ( 2540:  241)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของขวญัในการปฏิบติังานโดย
สรุปดงัน้ี 1) ก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร   2)  เกิดความจงรักภกัดี  
ซ่ือสัตยต่์อหมู่คณะและองคก์าร  3)  ปฏิบติัอยูใ่นกรอบแห่งระเบียบวนิยัและศีลธรรมอนัดีงาม   4)  เกิด
ความสามคัคีในหมู่คณะและก่อใหเ้กิดพลงัร่วม  ( Group  Effort) และฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายของ
องคก์รได ้ 5)  เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นกิจการต่าง  ๆ  ขององคก์ร 6)  เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาใน
องคก์รท่ีตนปฏิบติัอยู ่ 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุธาสินี แมน้ญาติ ( 2550) ท าการวจิยัเร่ือง โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและระดบัภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  2) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลกบั ครู 560 จ  านวน 1680 ฉบบั ผลการวจิยั พบวา่  
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1. ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบวา่ มีเพียง
ตวัแปรสังเกตความผกูพนัต่อองคก์าร ความรับผดิชอบและความซ่ือสัตยท่ี์มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาโดยล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ตวัแปรสังเกตท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความซ่ือสัตย ์รองลงมา คือ ความผกูพนัต่อองคก์ารและความรับผดิชอบ 
ตามล าดบั ส่วนตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ วสิัยทศัน์ 

2. ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลรับรู้เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ มีการรับรู้อยูใ่น
ระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาโดยล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วฒันธรรม
องคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม รองลงมา คือ สถานการณ์และบรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรม ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ คุณลกัษณะ   

3. ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 
122.58 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 139 มีค่านยัส าคญัทางสถิติ ( P-value) เท่ากบั 0.84 แสดงวา่ ค่าไค-
สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ค่าสถิติไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ (2)/ df จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
พบวา่ มีค่าเท่ากบั 0.88 และเม่ือพิจารณาค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง ( GFI) เท่ากบั 0.98 มีค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ ( AGFI) เท่ากบั 0.95 มีดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบ ( CFI) เท่ากบั 1.00 มีค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  
(SRMR ) เท่ากบั 0.02 มีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ( RMSEA) เท่ากบั 0.00 มี
ค่าขนาดตวัอยา่งวกิฤติ ( CN) เท่ากบั 859.30 4 ) ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและ
อิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ อิทธิพล
ทางตรง มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 4 ตวัแปร เรียงล าดบัจากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยั
สถานการณ์ ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม ปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและ
ปัจจยัคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.26,0.25,0.19 และ0.07 ตามล าดบั ส าหรับ
อิทธิพลทางออ้ม พบวา่ มี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คือ (1) ปัจจยัคุณลกัษณะท่ีส่งผา่นปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยั
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.13 และ 0.07 ตามล าดบั (2) 
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ปัจจยัสถานการณ์ท่ีส่งผา่นปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้
จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.02 และ 0.26 ตามล าดบั และ (3) ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร
ท่ีเนน้จริยธรรมท่ีส่งผา่นปัจจยับรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.79 
และในส่วนของอิทธิพลรวม พบวา่ ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมของตวัแปรปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกตวัแปร โดย
เรียงล าดบัจากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยัสถานการณ์ ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้จริยธรรม ปัจจยั
บรรยากาศองคก์ารทางจริยธรรมและปัจจยัคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 
0.55,0.40,0.19 และ 0.12 ตามล าดบั  

 
แพรภทัร  ยอดแกว้ (2551) ท าการวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรม

กบัภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของนักศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม  มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 1) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม  2)เพื่อ  
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัพฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจริยธรรมกบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม 4) ปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการสอน 
จริยธรรมทางธุรกิจกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม จากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม ระดบัปริญญาตรี จ านวน 328 คน  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
วเิคราะห์ผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติ ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ค่า t - test   ค่า  F - test  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่  
             1 . นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม  มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัปานกลาง และมี
พฤติกรรมทางจริยธรรม อยูใ่นระดบัดี 
             2 . ผลการเปรียบเทียบ พบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา  ไดแ้ก่  รายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนั มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  และไม่
พบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ คณะ  หลกัสูตร  และเกรดเฉล่ียแตกต่างกนั  
มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
             3 . นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ท่ีมีพฤติกรรมทางจริยธรรมแตกต่างกนั  มีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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             4 . พฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

พชัราณี ฟักทองพรรณ ( 2553) ศึกษาแนวโน้มคุณลกัษณะผู้น าทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสตรีเอกชน  มีวตัถุประสงค ์เพื่อหาแนวโนม้คุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร
โรงเรียนสตรีเอกชน จากการคาดการณ์ในช่วงปีพ.ศ.2554-2559 โดยใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร วจิยัอนาคต
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การใชว้ธีิการทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูล และการ
จดั Focus group จ านวน 21 คน วเิคราะห์การกระจายของขอ้มูลดว้ย ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล์  (Interquartie Range) น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปใชเ้ป็นสังเคราะห์เป็น
แบบสอบถามเพื่อหาความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง( Stakeholder) จ านวน 381 
ผลการวจิยัพบวา่ แนวโนม้คุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนสตรีเอกชน ในปี พ.ศ.
2554-2559 จากผลกระทบของปัจจยัภายใน คือ โครงสร้างองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร ส่วนปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และ
เทคโนโลย ีในช่วงเวลาดงักล่าว ประกอบดว้ย คุณลกัษณะผูน้ า 5 ดา้น คือ  (1) ดา้นความรู้ ( 2) ดา้น
ทกัษะ (3) ดา้นทศันคติ (4) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (5) ดา้นบุคลิกภาพ โดยท่ีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสตรีเอกชน จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีน าไปใชใ้นการมองไปขา้งหนา้
อยา่งมีวสิัยทศัน์ โดยมีความรู้ความเขา้ใจในบริบทและสภาพสังคมไทย เพื่อสร้างองคค์วามรู้และ
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียนสตรีเอกชนอยา่งเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรม น าผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นคุณลกัษณะผูน้ าท่ีพึงประสงคข์องผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนสตรีเอกชนมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะ
ผูน้ าดา้นบุคลิกภาพสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบั
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นทศันคติ และภาพรวมทั้งสองกลุ่มใหค้วามส าคญักบั
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรมมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

 
อุทยั โลว้มัน่คง ( 2552) ท าการวจิยัเร่ือง   การน าเสนอแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะ

ผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มีวตัถุประสงค ์เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทาง
จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน เป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ้  านวยการ
โรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน และครู จ านวน 796 คน ผูท้รงคุณวฒิุ 8 คน พระภิกษุ จ  านวน 5 รูป 
ใชเ้คร่ืองมือการวจิยั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1 แบบสอบถาม 2 แบบสัมภาษณ์  3 แบบประเมิน ผลการวจิยั
พบวา่ 

1. คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรม เร่ืองทาน (การให)้ อกัโกธะ 
(ความไม่โกรธ) อวโิรธนะ (ความยติุธรรม) และอาชชวะ (ความเป็นผูต้รง)  

2. แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดผ้า่นการด าเนินการวจิยั และการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนวทางจากผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่  

1) หลกัทศพิธราชธรรม อนัเป็นหลกัธรรมตามแนวพุทธศาสนาท่ีเป็นคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิใน
การบริหารหน่วยงานหรือองคก์าร  

2) หลกัการท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาแนวทางฯ พฒันามาจากการศึกษา
กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันา ขั้นท่ี 2 การออกแบบการพฒันา   ขั้นท่ี 3 การด าเนินการพฒันา ขั้นท่ี 4 การประเมินผล
การพฒันา  

3. หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการใหอ้งคค์วามรู้ 
แนวความคิด เพื่อผลของการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมและกีดขวาง
พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม  

4. หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมอาศยัการแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ระหวา่งกนั เป็นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัจากการแบ่งปันประสบการณ์ในระหวา่งการ
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาท่ีใชไ้ดผ้ลดีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีองคก์ารดา้นการพฒันาผูน้ า 

5. หลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมหลกัการพฒันาภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตอ้งอาศยั
การเปิดกวา้งทางความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารมีพฒันาตนเอง
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อยา่งต่อเน่ือง โดยการยอมรับตนเองวา่อาจจะมีขอ้บกพร่องทางพฤติกรรม ท าการวเิคราะห์ถึง
พฤติกรรมท่ีบกพร่องของตนเอง และพร้อมท่ีจะแกไ้ขพฒันาพฤติกรรมท่ีบกพร่องนั้นๆ  

ยพุดี จนัทร์หอมกุล. ( 2545). วจิยัเร่ือง ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร.   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน เอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และยงั
ไม่ไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รับรู้การใชภ้าวะผูน้ าของตนเองไม่แตกต่างกนั   เม่ือพิจารณา
ตามรายดา้น ผูบ้ริหารทั้ง 2 กลุ่ม ใชภ้าวะผูน้ าดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ ดา้นการดลใจ ดา้น
การมุ่งสัมพนัธ์เป็นรายคน และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาในระดบัสูง และใชภ้าวะผูน้ าดา้นการ
บริหารแบบวางเฉยในระดบัปานกลาง  2) ครูโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และยงั
ไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน รับรู้การใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารไม่แตกต่าง  เม่ือพิจารณาตามรายดา้น 
ครูทั้ง 2 กลุ่ม รับรู้ดา้นความเสน่หา ดา้นการดลใจ ดา้นการมุ่งสัมพนัธ์เป็นรายคนและดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญาในระดบัสูง ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ ครูโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานรับรู้ในระดบัสูง ส่วนครูโรงเรียนเอกชนท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตร ฐานรับรู้ในระดบั
ปานกลาง ดา้นการบริหารแบบวางเฉย ครูโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานรับรู้ในระดบั
ปานกลาง ส่วนครูโรงเรียนเอกชนท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานรับรู้ในระดบัสูง 

กมลทิพย ์ทองก าแหง และปองสิน วเิศษศิริ  (2553) ร่วมกนัท าการวจิยัเร่ือง  กลยุทธ์การ
พฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน   มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและ
สภาพท่ีพึงประสงคข์องภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน และ 3) น าเสนอกล
ยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ศึกษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรม ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมต่อตนเองมี 21 ตวัช้ีวดั 2) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานมี 17 ตวัช้ีวดั 3) 
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจริยธรรมต่อวชิาชีพมี 25 ตวัช้ีวดั  

2. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัในแต่ละองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน พบวา่ ดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตนเองมีระดบัการปฏิบติัจริงมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อ
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วชิาชีพ ส าหรับการศึกษาสภาพท่ีพึงประสงคใ์นแต่ละองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนพบวา่  ดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อตนเองมีระดบัท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน และดา้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อ
วชิาชีพ การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา พบวา่ ดา้นจริยธรรมต่อวชิาชีพมีความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันามากท่ีสุด คือ 14.54% รองลงมาคือ จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 13.85% และ
จริยธรรมต่อตนเอง 12.70%ตามล าดบั  

3. การก าหนดกลยทุธ์ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนโดยการระดม
ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ประกอบดว้ย กลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ กลยทุธ์รอง 9 กลยทุธ์ และวธีิด าเนินการ 50 วธีิ 

 
จรรยาพร ก่อเกียรติคุณ ( 2553) ท าการวจิยัเร่ือง  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะครู 

พฤติกรรมผู้น า การแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กบัพลวตัการ
เรียนรู้ของครูมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะตวัแปรท่ีพบมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการปฏิบติังานของครูไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (พฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่ง
งาน)  2) ครูมีการพดูคุยกบัเพื่อนครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาการเรียนการสอนแบบพบปะ
หรือสนทนากนั (การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบับุคคล) 3) ครูมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ และน ามาพฒันาการเรียนการสอน ลกัษณะท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ ครูมีเวบ็ไซต ์หรือเวบ็ล็อก 
(Weblog) ส่วนตวัส าหรับเผยแพร่ผลงานหรือบทความทางวชิาการของครู  

ครูมธัยมศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
กรุงเทพมหานครมีลกัษณะพลวตัการเรียนรู้ในระดบัมาก โดยลกัษณะยอ่ยท่ีพบมาก 5 อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ 1) ครูคิดวา่การท่ีครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลาจะช่วยใหค้รูบรรลุเป้าหมายในการ
ท างาน  2) ครูรู้วา่ตนเองควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  3) ครูมกั
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาการเรียนการสอนของตนเองใหดี้ข้ึน  4) 
ครูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพราะเห็นวา่มีประโยชน์ต่อการ
พฒันาการเรียนการสอน 5) ครูสามารถเลือกวธีิเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัตนเอง  

ในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเกณฑก์บัตวัแปรท านายลกัษณะพลวตัการเรียนรู้
พบวา่ตวัท านายท่ีมีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ท่านน าความรู้ท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ต
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มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูดว้ยกนั  2) ท่านไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วมสัมมนา/ ประชุมวชิาการ
ท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก 3) ท่านพดูคุยกบัเพื่อนครูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาการเรียน
การสอนแบบพบปะหรือสนทนากนั  4) ท่านไดรั้บความรู้จากการเขา้ร่วมสัมมนา/ ประชุมวชิาการท่ี
โรงเรียนจดั  5) ท่านอ่านต าราหรือบทความดา้นการเรียนการสอนท่ีเพื่อนครูเขียนเผยแพร่  และตวัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 2 ตวั คือ ประสบการณ์การสอน 21-
30 ปี (r=-.181) และงานท่ีไดรั้บมอบหมายฝ่ายอาคารสถานท่ี (r=-.119) 

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าทางจริยธรรมมีผลมาจากปัจจยัภายในไดแ้ก่
วฒันธรรมองคก์ร ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายเก่ียวกบั
การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลย ีและคุณลกัษณะผูน้ า ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นทศันคติ  ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม  ดา้นบุคลิกภาพ  ส่วนคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรมท่ีควรไดรั้บการพฒันา 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าทางจริยธรรม เร่ืองทาน การให ้ความไม่โกรธ ความยติุธรรม และความ
เป็นผูซ่ื้อตรง ส่วนวธีิการพฒันา ควรใชก้ารเปิดกวา้งทางความคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษา เปิดโอกาส
ใหค้ณาจารยมี์การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและการใหอ้งคค์วามรู้ แนวความคิด เพื่อกระตุน้ใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
การวจิยัเร่ือง  คุณลกัษณะผูน้ า เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์

ระดบัอุดมศึกษา เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  
(Quantitative research) มีการด าเนินงานดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นคณาจารยท่ี์ท าการสอนและบริหารงานการจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษา ระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการศึกษาเอกชน  เคร่ือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ านวนรวม  414   คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยพิจารณาจาก
ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (R. V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) ได ้336 คน โดยการ คดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่วนจ านวนอาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 

สถาบันเอกชน ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 
1. มหาวทิยาลยัธนบุรี 54 46 
2. มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 85 70 
5. วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 120 92 
7. มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 100 82 
8. สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 55 46 

                      รวม 414 336 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Ratting scale)  1-5 คะแนน ตามแบบของลิเคิร์ท ( Likert style) และใหค้ะแนน1-
5 ไดแ้ก่  

มากท่ีสุด       ใหค้ะแนน    5  
มาก  ใหค้ะแนน    4 

  ปานกลาง  ใหค้ะแนน    3 
       นอ้ย  ใหค้ะแนน    2 
       นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน    1 
  แบบสอบถามคร้ังน้ี สร้างอยา่งมีแบบแผน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล หรือขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม  
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบดว้ย  สังกดัสถาบนั กลุ่มสาขาวชิา  วฒิุ
การศึกษา ประสบการณ์ การสอนระดบัอุดมศึกษา และ ประสบการณ์บริหารงานหรือการจดักิจกรรม
ใหน้กัศึกษา  
 ตอนที ่2   เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม จ านวน 40 ขอ้ เป็นขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรร ม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ    ดา้นการแบ่งปัน
วสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ   ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย    ดา้นการท าใหผู้ต้ามไดแ้สดง
ความสามารถ  ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
 
 ตอนที ่3   เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู  จ านวน 25 ขอ้ เป็นขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณต่อบุคคล   ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมวชิาชีพ  ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 
  

ตอนที ่4  ขอ้สรุปและขอ้คิดเห็น    
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3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้าง  ดงัน้ี 
3.2.1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ร่วมกบัประสบการณ์ในการท างานบริหาร และ การสอนวชิาจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.1.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาประมวล ตามประเด็นขอบข่ายการ
วจิยัและก าหนดเป็นขอ้ค าถาม เพื่อใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการวจิยั  

3.2.1.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเหมาะเชิงเน้ือหา ( Content validity) รูปแบบ และภาษาท่ีใช้ โดยคณะผูว้จิยั 2 ท่าน และ
ผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารยผ์ดุง ศิริรัตน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

3.2.1.4 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชก้บักลุ่มคณาจารยท่ี์มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบักลุ่มตวัอยา่ง ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม จะด าเนินการดงัน้ี   

3.2.2.1 หาค่าความตรง  (Validity) โดยน าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน  3 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ( IOC: Index of item objective congruence)  
และความถูกตอ้งดา้นภาษา  เน้ือหา  โครงสร้าง โดยมีคะแนน IOC = 0.88  แลว้น าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
มาแกใ้หถู้กตอ้ง เหมาะสม  

3.2.2.2  การทดสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม  จะน า
แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ ไปทดลองใชก้บักลุ่มคณาจารยท่ี์มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน  แลว้น าผลมาวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่  โดยใชสู้ตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach Coefficient  Alpha) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.924 

3.2.2.3 หลงัจากไดท้ดสอบความเช่ือมัน่แลว้  น าแบบสอบถามไปจดัพิมพเ์พื่อใช ้
เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาภาคเอกสารจากแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ หอ้งสมุด ศูนยว์ทิย

บริการของสถาบนัระดบัอุดมศึกษาต่างๆและแหล่งขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
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3.3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม จากคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนโดยขอหนงัสือขออนุญาตจากอธิการบดี
วทิยาลยัราชพฤกษ ์ไปยงัสถาบนัของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนเพื่อ
การแจกแบบสอบถามโดยผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั กรณีท่ีเป็นสถานศึกษาต่างจงัหวดัจะส่งผา่นระบบ
ไปรษณีย ์

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาทั้งหมด  มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอโดยการพรรณาประกอบตาราง ดงัน้ี   

3.4.1 การ วเิคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

3.4.2 การวเิคราะห์ระดบัคุณลกัษณะผูน้ าและ จรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชก้ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
  4.50 – 5.00       หมายถึง มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49       หมายถึง มาก 
  2.50 – 3.49       หมายถึง ปานกลาง 
  1.50 – 2.49       หมายถึง นอ้ย 

1.0 – 1.49        หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
3.4.3 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู ของ

คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนจ าแนกตาม
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดย การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ( One Way ANOVA) หรือ (F-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่โดย LSD 
(Fisher’s least significant difference) 

3.4.4 การวเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ระห วา่งจรรยาบรรณในวชิาชีพครูกบัลกัษณะผูน้ าเชิง
จริยธรรม  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  Product  Moment  Correlation 
Coefficient)  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือ
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ทางตรงกนัขา้ม ค่าบวกแสดงความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั  ในการวจิยัคร้ังน้ีก าหนด เกณฑ์
การแปลความหมายดงัน้ี 
  0.80 - 1.00         หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
  0.60 - 0.79         หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  
  0.40 - 0.59         หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
  0.20 - 0.39        หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย  
  0.00 - 0.19        หมายถึง มีความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยมาก  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ า เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ 

ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของคณาจารย์

ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของ

คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตาม
คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบั จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ี ใชส้ัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี คือ  

n   แทน   จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
X  แทน   ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
F แทน  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) 
LSD แทน การเปรียบเทียบรายคู่ ตาม วธีิของฟิชเชอร์ (Fisher’s least significant  
  difference : LSD) 
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  Product  Moment  
  Correlation Coefficient)   
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            
ตารางที ่2 จ านวน และร้อยละ  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

1. สังกดั/เครือข่าย 
       เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร 
       เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 

 
208 
128 

 
61.90 
38.10 

                               รวม 336 100.00 

1. สังกดั/มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั   
        นอร์ทกรุงเทพ 70 20.83 
        ธนบุรี 46 13.69 
        ราชพฤกษ ์ 92 27.38 
        ธุรกิจบณัฑิต 82 24.41 
        ปัญญาภิวฒัน์ 46 13.69 

รวม 336 100.00 

   1.1 คณะวชิา   
        ศิลปศาสตร์ 46 13.69 
        บริหารธุรกิจ 146 43.45 
        รัฐศาสตร์ 2 .60 
        เทคโนโลยี 36 10.71 
        วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 4.17 
        บญัฑิตวทิยาลยั 8 2.38 
        บญัชี 16 4.76 
        วศิวกรรม 14 4.17 
        วทิยส์าธารณสุข 14 2.98 
        วทิยาการจดัการ 14 4.17 
        นิเทศ 16 4.76 
        ศิลปกรรมศาสตร์ 10 2.98 

รวม                336 100.00 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

1.2 กลุ่มสาขาวชิา/หลกัสูตร 
      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
(76) 

 
(22.62) 

       ภาษาไทย                 20 5.95 
       ภาษาองักฤษ 8 2.38 
       ศึกษาทัว่ไป 10 2.98 
       นิเทศก ์ 4 1.19 
       รัฐประสานศาสตร์ 2 .60 
       ป.บณัฑิต 2 .60 
       บริหารการศึกษา 4 1.19 
       ศิลปกรรม/ศิลปการแสดง 6 1.80 
       ออกแบบแฟชัน่ 4 1.19 
       ประชาสัมพนัธ์ 4 1.19 
       การโฆษณา 6 1.79 
       วารสาร/วทิย/ุภาพยนต ์ 6 1.79 
      กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ/สุขภาพ  (58) (17.26) 
       วทิยาศาสตร์บณัฑิต 4 1.19 
       วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 .60 
       วศิวกรรมอุตสาหกรรม 4 1.19 
       วศิวกรรมไฟฟ้า 2 .60 
       เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 8 2.38 
       คอมฯกราฟฟิก 10 2.98 
       วทิยาการคอม 2 .60 
       เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 4.17 
       คอมฯแอนนิมิชัน่ 6 1.79 
       สาธารณสุข 6 1.79 
       กลุ่มบริหารธุรกจิ  (202) (60.12) 
       การบญัชี 38 11.31 
       การจดัการโรงแรม 2 .60 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
       การจดัการ 30 8.93 
       บริหารธุรกิจ 6 1.79 
       การเงิน 10 2.98 
       โลจิสติกส์ 10 2.98 
       คอมฯธุรกิจ 22 6.55 
       การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 2 .60 
       การตลาด 46 13.69 
       การส่ือสารการตลาต 2 .60 
       การออกแบบเชิงโตต้อบ 2 .60 
       การจดัการคา้ปลีก 14 4.17 
       การจดัการทรัพยากรมนุษย  ์ 6 1.79 
       การจดัการอาหาร 2 .60 
       ธุรกิจอาหาร 10 2.98 

รวม 336 100.00 

2. วุฒิการศึกษา 
       ปริญญาตรี 

 
4 

 
1.19 

       ปริญญาโท 314 93.45 
       ปริญญาเอก 18  5.36 

รวม 336 100.00 

3.ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา   
       1-4 ปี 142 42.26 
       5-8 ปี 108 32.14 
       9-12 ปี 40 11.90 
       มากกวา่ 12 ปี 46 13.69 

รวม 336 100.00 

4. ประสบการณ์บริหารงานการจัดกจิกรรม
ให้นักศึกษา 

  

       ต  ่ากวา่ 3 ปี 152 45.24 
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ตารางที ่2 (ต่อ)   
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
        3-5  ปี 
       6-10 ปึ 

94 
38 

27.98 
11.31 

       มากกวา่ 10 ปี 52 15.48 
รวม 336 100.00 

 
จากตารางท่ี  2 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี  
1. สังกดัเครือข่าย สถาบัน คณะ สาขา/หลกัสูตร  

1.1 สังกดัเครือข่าย ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอนในระดบัอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยั/วทิยาลยัเอกชนเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  5 แห่ง จ านวน
รวมทั้งส้ิน 336 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารยส์ังกดัเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรร้อยละ 61.90 และ 
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ร้อยละ 38.10   

1.2 สังกดัสถาบันและกลุ่มสาขาวชิา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอน
ระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 5 แห่ง 
จ านวนรวมทั้งส้ิน 336 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตร้อยละ 24.41 
วทิยาลยัราชพฤกษร้์อยละ  27.38  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพร้อยละ 20.83   สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัร้อยละ 13.69  และมหาวทิยาลยัธนบุรีร้อยละ 13.69   

ในส่วนของคณะวชิา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัเอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนรวมทั้งหมด 12 คณะวชิา 
ส่วนใหญ่เป็นอาจารยส์ังกดัคณะวชิาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 43.45  รองลงมาเป็นคณะวชิาศิลปศาสตร์ 
ร้อยละ 13.69 และคณะวชิาเทคโนโลย ีร้อยละ  10.71   

ในส่วนของกลุ่มสาขาวชิา/หลกัสูตร ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอน
ระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนทั้งหมด 
38 หลกัสูตร เป็นกลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 15 หลกัสูตรรวม 202 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12   กลุ่ม
สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หลกัสูตรรวม 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62    กลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ/สุขภาพ 11 หลกัสูตร รวม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.26 
           2. วุฒิการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยั
เอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ส่วนใหญ่เป็นอาจารยท่ี์มีวฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 93.45 วฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 6.55  
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3. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอน
ระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ส่วน
ใหญ่เป็นอาจารยท่ี์มีประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 1-4 ปี ร้อยละ  42.26 รองลงมาเป็น 5-8 ปี 
ร้อยละ  32.14  มากกวา่ 12 ปี ร้อยละ  13.69 และ 9-12 ปี ร้อยละ 11.90  

4. ประสบการณ์บริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์
สอนระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเอกชนเคร่ือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ส่วนใหญ่เป็นอาจารยท่ี์มีประสบการณ์บริหารงานหรือการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 3 ปี ร้อยละ 45.24 รองลงมาเป็น 3-5 ปี ร้อยละ 27.9   มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 15.48  
ร้อยละ   และ 6-10 ปี  ร้อยละ 11.31  
 
ตอนที ่ 2  ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน 
 
 2.1 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 
ตารางที ่ 3  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน  

                            (n=336) 

             คุณลกัษณะผู้น าเชิงงจริยธรรม     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 
1. ดา้น การมีวถีิทางสร้างตน้แบบ 4.08 0.45 มาก 2 
2. ดา้น การแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิด 
    แรงบนัดาลใจ 

3.92 0.52 
มาก 5 

3. ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย 3.94 0.53 มาก 4 
4. ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ 4.06 0.45 มาก 3 
5. ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 4.12 0.54 มาก 1 

รวมเฉลีย่ 4.02 0.41 มาก  
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02, SD = 0.41)  
เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ( X = 3.92-
4.12)  โดยดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดับแรก  ( X = 4.12, SD = 0.54) 
รองลงมาเป็นดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ( X = 4.08, SD = 0.45)  ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ ( X = 4.06, SD = 0.45)  ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย  ( X = 3.94, SD = 0.53) 
และ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ( X = 3.92, SD = 0.52)   
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละดา้นของคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม  ปรากฏผลดงัน้ี 

     2.1.1 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  ด้านการมีวถิีทางสร้างต้นแบบ 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ของคณาจารย์ระดับ 

อุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  ด้านการมีวถิีทางสร้างต้นแบบ 
                 (n=336) 
คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ระดบัปฏิบัต ิ

X  SD ความหมาย ล าดบัที ่

1. ด้าน การมวีถิีทางสร้างต้นแบบ 
 1. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบบอยา่งท่ีดีของสถาบนั 

4.11 0.69 
มาก 5 

 2. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตาม 
     ครรลองครองธรรม 

4.13 0.62 
มาก 4 

 3. เป็นบุคคลช่างคิดช่างท าและปฏิบติัตนตามท่ีคิด 
     ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

4.16 0.59 
มาก 3 

 4. ท างานดว้ยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมัน่  
     เพื่อความส าเร็จของงาน 

4.32 0.61 
มาก 1 

5. มุ่งมัน่พฒันาตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 
    ในวชิาชีพ 

4.30 0.56 
มาก 2 

 6. มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังานของตน 
     อยูเ่สมอ 

4.01 0.66 
มาก 6 

 7. สร้างความยดึมัน่ ผกูพนั และสมัพธัภาพใหเ้กิดข้ึน 
     ในองคก์ร 

4.01 0.73 
มาก 7 

 8. ไดรั้บความศรัทธา ช่ืนชมจากบุคคลภายใน 
      และภายนอก 

3.61 0.67 
มาก 8 

รวมเฉลีย่ 4.08 0.45 มาก  
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จากตรารางท่ี 4  พบวา่ อาจารยอุ์ดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้านการมีวถิีทางสร้างต้นแบบ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08, SD = 0.45)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิง
จริยธรรม ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.61 - 4.32) โดยท างานดว้ย
ความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมัน่ เพื่อความส าเร็จของงาน มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก ( X = 4.32,     SD = 
0.61) รองลงมาเป็น การมุ่งมัน่พฒันาตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานในวชิาชีพ ( X = 4.30, SD = 0.56)  
และเป็นบุคคลช่างคิดช่างท าและปฏิบติัตนตามท่ีคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ( X = 4.16, SD = 0.59)  ในขณะท่ี 
การไดรั้บความศรัทธา ช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอก  ( X = 3.61, SD = 0.67) เป็นอนัดบั
สุดทา้ย  

2.1.2 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  ด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ  
 

ตารางที ่5 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน  ด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ 
                                                                                                                                              (n=336) 
คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ระดบัปฏิบัต ิ

X  SD ความหมาย ล าดบัที ่

2. ด้าน การแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ 
1.รับรู้วสิยัทศัน์และภาพลกัษณ์ในองคก์รของตน 

3.91 0.67 
มาก 5 

2.รับรู้ เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของตน 4.09 0.64 มาก 1 
3.ร่วมสร้างวสิยัทศัน/์ภาพลกัษณ์ในอนาคต  
   ขององคก์รท่ีควรจะเป็น 

3.92 0.68 
มาก 4 

4. มองภาพอนาคตขององคก์รในทางบวก  
    ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

3.88 0.75 
มาก 6 

5. ร่วมสร้างความยดึมัน่และผกูพนัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร 4.01 0.79 มาก 2 
6. ร่วมแสดงความคิด ยอมรับและเขา้ใจในความเห็นของ
ส่วนรวม 

4.00 0.67 
มาก 3 

7. ชกัชวนใหผู้อ่ื้นสนใจ ร่วมแสดงความคิดฝันอนาคตของ
องคก์ร 

3.82 0.79 
มาก 7 

8. แสวงหาแนวร่วมในค่านิยมท่ีดีขององคก์รและคิดฝันร่วมกนั 3.79 0.70 มาก 8 
                                       รวม 3.92 0.52 มาก  
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ อาจารยอุ์ดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชา
ช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ  โดยภาพรวม มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92, SD = 0.52)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( X = 3.79 – 4.09)  โดยการรับรู้ เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร
ของตนมีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัท่ีแรก ( X = 4.09, SD = 0.64) รองลงมาเป็นการร่วมสร้างความยดึมัน่
และผกูพนัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร ( X = 4.01, SD = 0.79)  และร่วมแสดงความคิด ยอมรับและเขา้ใจ
ในความเห็นของส่วนรวม ( X = 4.00, SD = 0.67)  ในขณะท่ี การแสวงหาแนวร่วมในค่านิยมท่ีดีของ
องคก์รและคิดฝันร่วมกนั ( X = 3.79, SD = 0.70) เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
 

2.1.3 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย 
 

ตารางที ่6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน  ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย 
                                                                                                                                                          (n=336) 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ระดับปฏิบัติ 

X  SD ความหมาย ล าดับที ่

3. ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย 
1. กลา้คิด กลา้ท า ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและทา้ทา้ย 
    เพื่อสถาบนั 

3.95 0.78 
มาก 4 

2. สร้างทีมงานโดยตระหนกัถึงความสามารถ 
    ของบุคคลในสถาบนั 

3.83 0.77 
มาก 8 

3. ท างานอยา่งมีเป้าหมาย วางแผนงานและก าหนด 
    วธีิท างานใหม่ๆ 

3.95 0.71 
มาก 3 

4. สร้างระบบกลไกการท างานท่ีค านึงถึงวฒันธรรม 
    องคก์รและ การมีส่วนร่วม 

3.87 0.86 
มาก 7 

5. น าแบบอยา่งท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังาน 
    ของบุคลากร 

3.94 0.73 
มาก 5 

6. สร้างแรงจูงใจภายในใหผู้ร่้วมงานแสวงหา 
     ส่ิงใหม่และวธีิการใหม่ๆในการท างาน 

3.92 0.67 
มาก 6 
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ตารางที ่6 (ต่อ)     
คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ระดับปฏิบัติ 

X  SD ความหมาย ล าดับที ่
7. ปรับปรุง พฒันาการท างานเพื่อก่อใหเ้กิด 
     การเปล่ียนแปลงและ ริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.95 0.62 
มาก 2 

8. ยอมรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่บรรลุผล หรือ  
    ขอ้ผดิพลาด แลว้น ามาเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้ 
     เพื่อการพฒันาสถาบนั 

4.10 0.61 
มาก 1 

รวมเฉลีย่ 3.94 0.53 มาก  

 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ อาจารยอุ์ดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยั  

ประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย โดยภาพรวม 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94, SD = 0.53)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.83-4.10)   โดยการยอมรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่
บรรลุผล หรือขอ้ผดิพลาด แลว้น ามาเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันาสถาบนั มีค่าเฉล่ียสูงเป็น
อนัดบัแรก ( X = 4.10, SD = 0.6 1) รองลงมาเป็น  ปรับปรุง พฒันาการท างานเพื่อก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงและริเร่ิมสร้างสรรค ์( X = 3.95, SD = 0. 62)  และท างานอยา่งมีเป้าหมาย วางแผนงาน
และก าหนดวธีิท างานใหม่ๆ  ( X = 3.95, SD = 0. 71)  ในขณะท่ี การสร้างทีมงานโดยตระหนกัถึง
ความสามารถของบุคคลในสถาบนั ( X = 3.83, SD = 0.77) เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
 

2.1.4 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  ด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ  
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ตารางที ่7 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน  ด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ 
                                                                                                                                                              (n=336) 

คุณลกัษณะผู้น าทางจริยธรรม ระดับปฏิบัติ 

X  SD ความหมาย ล าดับที ่

4.  ด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ 
1.สร้างความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงาน โดยค านึงถึง 
    เป้าหมายในการท างานร่วมกนั 

 
4.07 

 
0.57 

 
มาก 

 
6 

2. สร้างความไวว้างใจในการปฏิบติังานระหวา่ง 
    ผูร่้วมงานกบั ตนเองหรือผูอ่ื้น 

4.10 0.50 
มาก 5 

3. สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมแรง  
    ร่วมใจ ในการ ท างานร่วมกนั 

4.23 0.60 
มาก 1 

4. ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
    ในการปฏิบติังาน จากผูร่้วมงานดว้ยความจริงใจ 

4.19 0.53 
มาก 2 

5. เคารพในปัจเจกบุคคลและใหเ้กียรติกบัผูร่้วมงาน 
    หรือผูอ่ื้น 

4.16 0.64 
มาก 3 

6. ช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหอิ้สระ 
    ในการตดัสินใจของผูร่้วมงาน 

4.13 0.63 
มาก 4 

7. สร้างความเป็นวรีบุรุษใหผู้ร่้วมงานและส่งเสริม 
    ใหผู้ป้ฏิบติังาน เจริญกา้วหนา้ในการท างาน 

3.76 0.75 
มาก 8 

8. มอบหมายงานส าคญัใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติั 
    ตามความถนดัและความสามารถของบุคคล 

3.87 0.72 
มาก 7 

                            รวม 4.06 0.45 มาก  
 

จากตารางท่ี 7  พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้านการการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ  โดย
ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06, SD = 0.45)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มี
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.76-4.23)   โดยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ท่ี
ก่อใหเ้กิดความร่วมแรง ร่วมใจ ในการ ท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัท่ีแรก ( X = 4.23, SD = 
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0.60) รองลงมาเป็น  ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน จากผูร่้วมงานดว้ย
ความจริงใจ ( X = 4.19, SD = 0.53)และเคารพในปัจเจกบุคคลและใหเ้กียรติกบัผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น 
( X = 4.16, SD = 0.64)  ในขณะท่ี การสร้างความเป็นวรีบุรุษใหผู้ร่้วมงานและส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังาน 
เจริญกา้วหนา้ในการท างาน ( X = 3.76, SD = 0.75) เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
 

2.1.5 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
 

ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม 
ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน  ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
                                                                                                                                                        (n=336) 

คุณลกัษณะผู้น าทางจริยธรรม ระดับปฏิบัติ 

X  SD ความหมาย ล าดับที ่

  ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
1. ยอมรับความส าเร็จในผลงานของผูร่้วมงาน 

4.19 0.64 
       มาก 3 

2. ยกยอ่ง ชมเชยผูร่้วมงานท่ีท างานส าเร็จ 
    ใหส้าธารณชนทราบ 

4.23 0.64 
มาก 1 

3. เชิดชู ใหเ้กียรติกบัผูย้ดึมัน่ผกูพนัและสร้าง 
    ค่านิยมท่ีดีขององคก์ร 

4.14 0.73 
มาก 5 

4. ใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัแก่ผูร่้วมงาน 
     ในความส าเร็จของงาน 

3.92 0.80 
มาก 7 

5. หาวธีิ/ รูปแบบในการเฉลิมฉลองความส าเร็จ 
    ของทีมงาน 

3.91 0.73 
มาก 8 

6. แสดงความประทบัใจในความส าเร็จ 
    ของผูร่้วมงานอยา่งจริงใจ 

4.19 0.81 
มาก 4 

7. แสดงความเช่ือมัน่ในผลงานและความสามารถ 
    ของผูร่้วมงาน 

4.13 0.63 
มาก 6 

8. แสดงความยนิดี ดีใจต่อความส าเร็จ 
    ในการท างาน/ ศึกษาหาความรู้ของผูร่้วมงาน 

4.21 0.67 
มาก 2 

รวม 4.12 0.54 มาก  
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จากตารางท่ี 8  พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก      ( X = 4.12, SD = 0.54)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X = 3.91- 4.23)   โดย การยกยอ่ง ชมเชยผูร่้วมงานท่ีท างาน
ส าเร็จใหส้าธารณชนทราบ  มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัท่ีแรก  ( X = 4.23, SD = 0.64) รองลงมาเป็น  การ
แสดงความยนิดี ดีใจต่อความส าเร็จในการท างาน/ ศึกษาหาความรู้ของผูร่้วมงาน  ( X = 4.21, SD = 
0.67) การยอมรับความส าเร็จในผลงานของผูร่้วมงาน  ( X = 4.19, SD = 0.64) ในขณะท่ี การหาวธีิ/ 
รูปแบบในการเฉลิมฉลองความส าเร็จของทีมงาน ( X = 3.91, SD = 0.73) เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
 

2.2 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 

ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ 
 ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน   

                                                                                                                                                    (n=336) 

               จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 
1 ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 4.26 0.54 มาก 3 
2 ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 4.36 0.50 มาก 1 
3 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4.36 0.52 มาก 2 
4 ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบอาชีพ 4.09 0.63 มาก 4 
5 ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม 3.94 0.80 มาก 5 
                               รวมเฉลีย่ 4.20 0.48 มาก  

 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั

ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20, SD = 0.48)  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ( X = 
3.94-4.36)   โดยดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัท่ีแรก ( X = 4.36, SD = 0. 50) 
รองลงมาเป็น ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ( X = 4.36, SD = 0.5 2) ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 
( X = 4.26, SD = 0.5 4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบอาชีพ ( X = 4.09, SD = 0. 63) และดา้น
จรรยาบรรณต่อสังคม   ( X = 3.94, SD = 0.80) 
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เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นของจรรยาบรรณวชิาชีพครู ปรากฏผลดงัน้ี 
 

2.2.1 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู  ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

ตารางที ่10 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
                                                                                                                                                     (n=336) 

                        จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 

ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1. ประพฤติตนเหมาะกบัสถานภาพ 
     และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4.31 0.69 
 

มาก 
 

2 

 2. เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 
     ตามประเพณี วฒันธรรมไทย 

4.11 0.68 
มาก 5 

 3.ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จ 
     อยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมาย 

4.29 0.63 
มาก 3 

 4.ศึกษาหาความรู้ในการพฒันาตน พฒันางาน 
    และสะสมผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4.19 0.66 
มาก 4 

 5.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย์ 
    ตามระเบียบแบบแผน 

4.41 0.59 
มาก 1 

                               รวมเฉลีย่ 4.26 0.54 มาก  

 
จากตารางท่ี 10 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั

ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 4.26,  SD = 0.54)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยต์ามระเบียบแบบแผน 
เป็นอนัดบัท่ี 1 ( X = 4.41, SD = 0.59) รองลงมาเป็น การประพฤติตนเหมาะกบัสถานภาพและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี  ( X = 4.31, SD = 0.69)  และปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จอยา่งมีคุณภาพตาม
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เป้าหมาย ( X = 4.29, SD = 0.63)  ในขณะท่ี การเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติตามประเพณี 
วฒันธรรมไทย ( X = 4.11, SD = 0.68) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
 

2.2.2 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู  ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 
ตารางที ่11 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิย 
ประชาช่ืน ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
                                                                                                                                                           (n=336) 

                    จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 

ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 6. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่า 
     ของวชิาชีพ 

4.27 0.71 
มาก 5 

 7. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 4.42 0.57 มาก 2 
 8. ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ  4.47 0.64 มาก 1 
 9. อุทิศตน เพื่อความกา้วหนา้ของวชิาชีพ 4.31 0.62 มาก 4 
10. แสวงหาวธีิการเพื่อการพฒันาวชิาชีพ และ 
      เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีพึงประสงคข์องวชิาชีพ 

4.31 0.61 
มาก 3 

                               รวมเฉลีย่ 4.36 0.50 มาก  

 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรร ณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.36, SD = 0. 50)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่   มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( X = 4.27-4.47)   โดยการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ มี
ค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัท่ีแรก ( X = 4.47, SD = 0.64) รองลงมาเป็น รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่ง
วชิาชีพ         ( X = 4.42, SD = 0.57) และ การแสวงหาวธีิการเพื่อการพฒันาวชิาชีพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีพึงประสงคข์องวชิาชีพ ( X = 4.31, SD =0.61)  ในขณะท่ี การแสดงความช่ืนชมและศรัทธาใน
คุณค่าของวชิาชีพ ( X = 4.27, SD = 0.71) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
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2.2.3 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 
ตารางที ่12 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ 

ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
                                                                                                                                                           (n=336) 

                        จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
1. ใหค้  าปรึกษา/ช่วยเหลือศิษย/์ผูรั้บบริการ 
     ดว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ความสามารถ  
     และเสมอภาค 

4.44 0.67 

 
 

มาก 

 
1 

2. ตั้งใจ เสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อศิษย/์ 
    ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บการพฒันา 
    ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 

4.34 0.62 
 

มาก 
3 

3. ส่งเสริมใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการแสวงหาความรู้ 
    ไดด้ว้ยตนเองจากส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
    อยา่งหลากหลาย 

4.43 0.57 
 

มาก 
2 

4. ใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการ 
    เรียนรู้และเลือกวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

4.27 0.57 
มาก 5 

5. เสริมสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษย/์ 
    ผูรั้บบริการและใหก้ าลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 

4.32 0.64 
มาก 4 

                               รวมเฉลีย่ 4.36 0.52 มาก  
 
จากตารางท่ี 12 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั

ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรร ณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวม มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36, SD = 0.52)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X = 4.27-4.44)   โดย ใหค้  าปรึกษา/ช่วยเหลือศิษย/์
ผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ความสามารถและเสมอภาค มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบั แรก 
( X = 4.44,        SD = 0.67) รองลงมาเป็น การส่งเสริมใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
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ตนเองจากส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ( X = 4.43, SD = 0.57)  และตั้งใจ เสียสละใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อศิษย/์ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจ         ( X = 4.34, SD = 0.62)  ในขณะท่ี การใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้
และเลือกวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม ( X = 4.27, SD = 0.57) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

 
2.2.4 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
 

ตารางที ่13 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์  
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
                                                                                                                                                                (n=336) 

              จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 
1. เอ้ือาทรและใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบอาชีพ 

4.07 0.84 
มาก 3 

2. รู้รักสามคัคีและร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันา 
    การศึกษา 

4.05 0.84 
มาก 4 

3 . ยอมรับผลงานและวธีิการท่ีดีของผูร่้วมประกอบ 
    อาชีพ 

4.21 0.65 
มาก 1 

4. พฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเร่ียนรู้กบัสมาชิก 
    ในองคก์รวชิาชีพ 

3.97 0.74 
มาก 5 

5. ร่วมกิจกรรมและพฒันาผลงานขององคก์รวชิาชีพ 
    อยา่งสร้างสรรค ์

4.15 0.61 
มาก 2 

                               รวมเฉลีย่ 4.09 0.63 มาก  
 
จากตารางท่ี 13 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั

ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ โดยภาพรวม มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09, SD = 0.63)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( X = 3.97-4.21)   โดยยอมรับผลงานและวธีิการท่ีดีของ
ผูร่้วมประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก ( X = 4.21, SD = 0. 65) รองลงมาเป็น การร่วม
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กิจกรรมและพฒันาผลงานขององคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ ( X = 4.15, SD = 0.61)  และ เอ้ืออาทร
และใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบอาชีพ  ( X = 4.07, SD = 0.84)  ในขณะท่ี การพฒันาองคค์วามรู้
และแลกเปล่ียนเร่ียนรู้กบัสมาชิกในองคก์รวชิาชีพ ( X = 3.97, SD = 0.74) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

 
2.2.5 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู  ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 

ตารางที ่14 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ของคณาจารย์ ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน 
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
                                                                                                                                                        (n=336) 

                        จรรยาบรรณวชิาชีพครู     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
1. ยดึมัน่ สนบัสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบ 
   ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.36 0.60 
มาก 1 

2. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็น  
   ปัจจยัในการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.99 0.81 
มาก 2 

3. จดักิจกรรม ส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้ 
    และสามารถด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3.81 1.14 
มาก 4 

4. สนบัสนุนการด าเนินงานท่ีดี เพื่อปกป้องสังคม 
    และสิทธิของบุคคลในชุมชน 

3.81 1.11 
มาก 3 

5. เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ 
     ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญา 
     ทอ้งถ่ิน 

3.71 1.05 
มาก 5 

                               รวมเฉลีย่ 3.94 0.80        มาก  
 

จากตารางท่ี 14 พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรร ณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อสังคมโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.94, SD = 0. 80)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ( X = 3.71-4.36)โดยการยดึมัน่ สนบัสนุนและส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีคาเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก ( X = 4.36, 
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SD = 0. 60) รองลงมาเป็น การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดั
การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ( X = 3.99, SD = 0.81)  และจดักิจกรรม ส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการ
เรียนรู้และสามารถด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.81, SD = 1.14)  ในขณะท่ีเป็นผูน้ า
ในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
( X = 3.71, SD = 1.05) เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

 
2.3 ลกัษณะการประพฤติปฏิบัติในการเป็นแบบอย่างทีด่ี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

วชิาชีพครู 
 
ตารางที ่ 15  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ลกัษณะการประพฤติปฏิบัติในภาพรวม 

ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  
 

                 สรุปลกัษณะการปฏิบัติ     ระดับปฏิบัติ ความหมาย     ล าดับที ่

X  SD 
1.   ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ค านึงถึงส่วนรวม 
      และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

4.41 0.59 
มาก 2 

2. มีความตระหนกัและปฏิบติัตาม 
    จรรยาบรรณวชิาชีพ 

4.44 0.57 
มาก 1 

 
 

จากตารางท่ี 15 ขอ้คิดเห็นลกัษณะการประพฤติปฏิบติัในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี และการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู ใน ภาพรวมของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจ
มิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน พบวา่ มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ลกัษณะ โดย คณาจารยมี์
ความตระหนกัและปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  ( X = 4.44, SD = 0.57) และยดึมัน่ในความถูกตอ้ง 
ค านึงถึงส่วนรวมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ( X = 4.41, SD = 0.59)  
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ตอนที ่3 การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู   
3.1 การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
     3.1.1 จ าแนกตามสังกดัสถาบัน 

ตารางที ่ 16 การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามสังกดัสถาบัน 
 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio P 

1.ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ระหวา่งกลุ่ม 3.639 4 .909 4.508 .001* 

ภายในกลุ่ม 66.772 331 .202     

รวม 70.410 335       

2.ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.482 4 1.620 6.264 .000* 

ภายในกลุ่ม 85.621 331 .259     

รวม 92.102 335       

3.ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ 
ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 6.659 4 1.665 6.301 .000* 

ภายในกลุ่ม 87.454 331 .264     

รวม 94.113 335       

4.ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.369 4 1.592 8.432 .000* 

ภายในกลุ่ม 62.497 331 .189     

รวม 68.866 335       

5.ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ระหวา่งกลุ่ม 9.204 4 2.301 8.429 .000* 

ภายในกลุ่ม 90.352 331 .273     

รวม 99.556 335       

                     รวม ระหว่างกลุ่ม 3.784 4 .946 5.939 .000* 

ภายในกลุ่ม 52.718 331 .159     

รวม 56.502 335       

* ระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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จากตารางท่ี 16  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมจ าแนกตาม สังกดัสถาบันดว้ย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 (ค่า F = 5.939 ค่า p = .000) ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  แสดงวา่ อาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีสังกดัสถาบนัต่างกนั มี
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่  ทุกดา้น คือ ดา้นการมี
วถีิทางสร้างตน้แบบ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ  ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ
ทา้ทาย ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ และดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ตารางที ่ 16.1  การเปรียบเทยีบลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามสังกดัสถาบัน เป็นรายคู่ โดยวธีิ LSD 
 

รายการ สถาบัน 
นอร์ทกรุงเทพ

(n=35) 
ธนบุรี  
(n=23)          

ราชพฤกษ์ 
(n=46) 

ธุรกจิบัณฑิต
(n=41) 

ปัญาภิวฒัน์
(n=23) 

ลกัษณะผูน้ าเชิง
จริยธรรม 

นอร์ทกรุงเทพ 
ค่าเฉล่ีย 3.86 

- 0.001* 0.035* 0.002* 0.000* 

ธนบุรี      
ค่าเฉล่ีย4.12 

 - 0.076 0.412 0.419 

ราชพฤกษ์
ค่าเฉล่ีย 3.99 

  - 0.263 0.007* 

ธุรกิจบณัฑิต
ค่าเฉล่ีย 4.06 

   - 0.083 

ปัญาภิวฒัน์
ค่าเฉล่ีย 4.19 

    - 

 

จากตารางท่ี 16.1  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตาม สังกดัสถาบนั พบวา่ 
คณาจารยท่ี์มีสังกดั/สถาบนัต่างกนั  มี คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  โดยมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  มีความแตกต่างกบั 4 สถาบนั และวทิยาลยัราช
พฤกษแ์ตกต่างจากสถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง โดยสถาบนั
เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์มีค่าเฉล่ีย ( X =4.19) สูงกวา่มหาวทิยาลยัธนบุรี ( X =4.12) มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต  ( X =4.06) วทิยาลยัราชพฤกษ ์( X =3.99) และมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  ( X =3.86) 
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3.1.2  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
ตารางที ่ 17  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

ระดับลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ระหวา่งกลุ่ม 3.645 2 1.822 9.089 .000* 

ภายในกลุ่ม 66.765 333 .200     

รวม 70.410 335       

2.ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.292 2 1.646 6.171 .002* 

ภายในกลุ่ม 88.811 333 .267     

รวม 92.102 335       

3.ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ 
ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.176 2 1.088 3.940 .020* 

ภายในกลุ่ม 91.937 333 .276     

รวม 94.113 335       

4.ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม .294 2 .147 .714 .491 

ภายในกลุ่ม 68.572 333 .206     

รวม 68.866 
 

335 
 

      

5.ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ระหวา่งกลุ่ม .153 2 .076 .256 .775 

ภายในกลุ่ม 99.403 333 .299     

รวม 99.556 335       

                        รวม ระหว่างกลุ่ม 1.334 2 .667 4.027 .019* 

ภายในกลุ่ม 55.168 333 .166     

รวม 56.502 335       
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จากตารางท่ี 17  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมจ าแนกตาม กลุ่มสาขาวชิาดว้ย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 (ค่า F = 4.027 ค่า p = .019) ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  แสดงวา่ อาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีสังกั ดกลุ่มสาขาวชิา
ต่างกนั มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่ ดา้นการมีวถีิทาง
สร้างตน้แบบ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ และ ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้
ทาย  มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 ในขณะท่ีดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ และ
ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ไม่พบความแตกต่างกนั  

 
ตารางที ่17.1   การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามตามกลุ่มสาขาวชิา   

          เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD 
 

รายการ สาขาวชิา 
มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (n=76) 
วทิยาศาสตร์กายภาพ/

สุขภาพ (n=58) 
บริหารธุรกจิ

(n=202) 

คุณลกัษณะผูน้ า 

เชิงจริยธรรม 

มนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.99) 

- 0.19 0.15 

วทิยาศาสตร์กายภาพ/
สุขภาพ  

(ค่าเฉล่ีย 3.89) 

 - 0.00* 

บริหารธุรกิจ 
(ค่าเฉล่ีย 4.07) 

  - 

 
จากตารางท่ี 17.1  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมของคณาจารย์

อุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตาม กลุ่มสาขาวชิา พบวา่ 
คณาจารยท่ี์สังกดักลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจกบักลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ/สุขภาพ  มี คุณลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยกลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจ ค่าเฉล่ีย 
4.07   สูงกวา่กลุ่มสาขาวชิา วทิยาศาสตร์กายภาพ/สุขภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความ
แตกต่าง 
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3.1.3 จ าแนกตามจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที ่ 18  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ระหวา่งกลุ่ม .338 2 .169 .803 .449 

ภายในกลุ่ม 70.072 333 210     

รวม 70.410 335       

2.ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.063 2 .531 1.943 .145 

ภายในกลุ่ม 91.040 333 .273     

รวม 92.102 335       

3.ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ 
ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.221 2 1.110 4.024 .019* 

ภายในกลุ่ม 91.892 333 .276     

รวม 94.113 335       

4.ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.868 2 1.434 7.234 .001* 

ภายในกลุ่ม 65.998 333 .198     

รวม 68.866 335 
 
  

    

5.ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ระหวา่งกลุ่ม .485 2 .243 .816 .443 

ภายในกลุ่ม 99.070 333 .298     

รวม 99.555 335       

                        รวม ระหว่างกลุ่ม .512 2 .256 1.521 .220 

ภายในกลุ่ม 55.991 333 .168     

รวม 56.502 335       

 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ การเปรียบเทียบลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม ไม่ พบความ
แตกต่างกนั (ค่า F = 1.521 ค่า p = .220) ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน  แสดงวา่ อาจารย์
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ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนั 
มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ดา้นการสร้าง
กระบวนการแบบทา้ทาย ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ มีความ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
3.1.4 จ าแนกตามประสบการณ์ทางการสอน 

ตารางที่ 19  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมจ าแนกตามประสบการณ์ทางการสอน  
 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ระหวา่งกลุ่ม 1.879 3 .626 3.035 .029* 

ภายในกลุ่ม 68.531 332 .206     

รวม 70.410 335       

2.ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.239 3 1.413 5.340 .001* 

ภายในกลุ่ม 87.863 332 .265     

รวม 92.102 335       

3.ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ 
ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 4.675 3 1.558 5.784 .001* 

ภายในกลุ่ม 89.438 332 .269     

รวม 94.113 335       

4.ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.444 3 1.148 5.826 .001* 

ภายในกลุ่ม 65.422 332 .197     

รวม 68.866 335       

5.ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ระหวา่งกลุ่ม 3.109 3 .1036 3.568 .014* 

ภายในกลุ่ม 96.446 332 .291     

รวม 99.556 335       

                        รวม ระหว่างกลุ่ม 2.129 3 .710 4.333 .005* 

ภายในกลุ่ม 54.373 332 .164     

รวม 56.502 335       
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จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามประสบการณ์
ทางการสอน ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( F = 4.33, p = .005) ซ่ึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐาน  แสดงวา่อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนท่ี
มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกนัมีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้น คือ ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ 
ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ และดา้น การสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางที ่19.1   การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามตามประสบการณ์การสอน 
            เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD 

 

รายการ 
ประสบการณ์ 
การสอน 

1-4 ปี 
(n=142) 

1-8 ปี  
(n=108) 

9-12 ปี 
(n=40) 

มากกว่า 12 ปี 
(n=46) 

คุณลกัษณะผูน้ า 

เชิงจริยธรรม 

1-4 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.02) 

- 0.621 0.327 .003* 

1-8 ปี   
(ค่าเฉล่ีย 3.99) 

 - 0.143 .001* 

9-12 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) 

  - .002* 

มากกวา่ 12 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.221) 

   - 

 
จากตารางท่ี 19.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามตาม

ประสบการณ์การสอน กลุ่มมากกวา่ 12 ปี มีความแตกต่างจากกลุ่ม 1-4 ปี, 5-8 ปี, และ 9-12 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
การสอนมากกวา่ 12 ปี มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่างจากทุกกลุ่มประสบการณ์ 
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3.1.5 จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา 
ตารางที ่ 20  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามประสบการณ์  

การบริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา 
 

ระดบัลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ระหวา่งกลุ่ม 3.665 3 1.222 6.076 .000* 

ภายในกลุ่ม 66.745 332 .201     

รวม 70.410 335       

2.ดา้นการแบ่งปันวสิยัทศัน์ใหเ้กิด
แรงบนัดาลใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.912 3 1.971 7.590 .000* 

ภายในกลุ่ม 86.191 332 .260     

รวม 92.102 335       

3.ดา้นการสร้างกระบวนการแบบ 
ทา้ทาย 

ระหวา่งกลุ่ม 4.381 3 1.460 5.403 .001* 

ภายในกลุ่ม 89.732 332 .270     

รวม 94.113 335       

4.ดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดง
ความสามารถ 

ระหว่างกลุ่ม 6.551 3 2.184 11.635 .000* 

ภายในกลุ่ม 62.314 332 .188     

รวม 

 

68.866 
 

335 
 

      

5.ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ ระหวา่งกลุ่ม 4.087 3 1.362 4.378 .003* 

ภายในกลุ่ม 95.469 332 .288     

รวม 99.556 335       

                       
                      รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.129 3 .710 4.333 .001* 

ภายในกลุ่ม 54.373 332 .164     

รวม 56.502 335       
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จากตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมจ าแนกตาม ประสบการณ์
บริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way 
ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่า F = 4.333 ค่า p = 
.005) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  แสดงวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีประสบการณ์บริหารงานหรือจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาต่างกนั มีลกัษณะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่ ทุกดา้น คือ ดา้นการมีวถีิทางสร้าง
ตน้แบบ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ  ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย  ดา้น
การท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ และดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั .05 
 

ตารางที ่ 20.1 การเปรียบเทยีบลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน 
               การจัดกจิกรรมให้นักศึกษา เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD. 
 

รายการ ประสบการณ์ 
ต า่กว่า 3 ปี 

(n=152) 
3-5 ปี           

(n=94) 
6-10 ปี
(n=38) 

มากกว่า 10 ปี
(n=52) 

ลกัษณะผูน้ า 

เชิงจริยธรรม 

ต ่ากวา่ 3 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) 

- 0.518 0.24 0.00* 

3-5 ปี  
(ค่าเฉล่ีย 4.01) 

 - 0.121 0.00* 

6-10 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) 

  - 0.00* 

มากวา่ 10 ปี
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 

   - 

 
จากตารางท่ี 20.1  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ คณาจารย์

อุดมศึกษา เครือข่าย วชิาการ เบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตามประสบการณ์การ
บริหารงานหรือจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา  พบวา่ คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์การ บริหารงานหรือจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษามากกวา่ 10 ปี  มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์
อ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีมีค่าเฉล่ีย ( X =4.27)  
กลุ่ม 3-5 ปี ( X =4.01) กลุ่มต ่ากวา่ 3 ปี ( X =3.98) และกลุ่ม 6-10 ปี ( X =3.90) 
 



 78 

3.2 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3.2.1 จ าแนกตามสังกดัสถาบัน 
ตารางที ่21 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู    จ าแนกตามสังกดัสถาบัน 
 

ระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู                 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ระหวา่งกลุ่ม 5.848 4 1.462 5.127 .001* 

ภายในกลุ่ม 94.392 331 .285     

รวม 100.240 335       

2.ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 6.318 4 1.580 6.600 .000* 

ภายในกลุ่ม 79.224 331 .239     

รวม 85.542 335       

3.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ระหวา่งกลุ่ม 4.990 4 1.248 4.775 .001* 

ภายในกลุ่ม 86.849 331 .262     

รวม 91.840 335       

4.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 22.652 4 5.663 16.446 .000* 

ภายในกลุ่ม 113.980 331 .344     

รวม 136.632 335       

5.ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 27.078 4 6.770 11.817 .000* 

ภายในกลุ่ม 189.618 331 .573     

รวม 216.697 335       

                          รวม ระหว่างกลุ่ม 7.742 4 .946 5.939 .000* 

ภายในกลุ่ม 70.492 331 .159     

รวม 78.234 335       

 

จากตารางท่ี 21 พบวา่ การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวชิาชีพครูจ าแนกตาม สังกดั/สถาบัน 
ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่า F = 5.939 ค่า p = .000)   จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  แสดงวา่ 
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คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีสังกดั/สถาบนั
ต่างกนั มีจรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่ ทุกดา้น คือ ดา้น
จรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  ดา้น จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

ตารางที ่ 21.1  การเปรียบเทยีบ จรรยาบรรณวชิาชีพ จ าแนกตามสังกดั/สถาบัน เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD 
 

รายการ สถาบัน 
นอร์ทกรุงเทพ 

(n=70) 
ธนบุรี           
(n=46) 

ราชพฤกษ์ 
(n=92) 

ธุรกจิบัณฑิต
(n=82) 

ปัญาภิวฒัน์
(n=46) 

ลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรม 

นอร์ทกรุงเทพ 
ค่าเฉล่ีย 4.03 

- 0.00* 0.34 0.01* 0.02* 

ธนบุรี  
ค่าเฉล่ีย 4.51 

 - 0.00* 0.00* 0.04* 

ราชพฤกษ์
ค่าเฉล่ีย 4.10 

  - 0.09 0.01* 

ธุรกิจบณัฑิต
ค่าเฉล่ีย 4.22 

   - 0.31 

ปัญาภิวฒัน์
ค่าเฉล่ีย 4.31 

    - 

 

จากตารางท่ี 21.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ จร รยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์
อุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตาม สังกดัสถาบนั พบวา่ 
คณาจารยท่ี์มีสังกดัสถาบนัต่างกนั  มี จรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มหาวทิยาลยัธนบุรีแตกต่างจาก 4 สถาบนั มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพต่างจาก  3 สถาบนั วทิยาลยั
ราชพฤกษ ์และสถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ไม่ต่างกบัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต  โดยกลุ่ม ท่ีสังกดั
มหาวทิยาลยัธนบุรีมีค่าเฉล่ีย ( X =4.51) สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ ( X =4.31) มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต ( X =4.22) วทิยาลยัราชพฤกษ์ ( X =4.10) และมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  ( X =4.03) 
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3.2.2 จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
ตารางที ่ 22  การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู   จ าแนกตามตามกลุ่มสาขาวชิา 
 

ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู                  แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง ระหวา่งกลุ่ม 3.941 2 1.971 6.814 .001* 

ภายในกลุ่ม 96.298 333 .289     

รวม 100.240 335       

2.จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม .607 2 .303 1.190 .306 

ภายในกลุ่ม 84.936 333 .255     

รวม 85.542 335       

3.จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ระหวา่งกลุ่ม .036 2 .018 .066 .936 

ภายในกลุ่ม 91.803 333 .276     

รวม 91.840 335       

4.จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบ
วชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม .295 2 .147 .360 .698 

ภายในกลุ่ม 136.338 333 .409     

รวม 136.632 335       

5.จรรยาบรรณต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม .130 2 .065 .100 .905 

ภายในกลุ่ม 216.566 333 .650     

รวม 216.697 335       

                      รวม ระหว่างกลุ่ม .192 2 .096 .410 .664 

ภายในกลุ่ม 78.041 333 .234     

รวม 78.234 335       
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จากตารางท่ี 22  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมจ าแนกตาม กลุ่มสาขาวชิาดว้ย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม ไม่พบความแตกต่าง
กนั (ค่า F = 0.410 ค่า p = 0.664) ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน  แสดงวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีสังกดั กลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มีคุณลกัษณะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกนั   

เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ จรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ  ดา้น จรรยาบรรณต่อ
ผูรั้บบริการ ดา้น จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  และดา้น จรรยาบรรณต่อสังคม ไม่พบความ
แตกต่าง 

 
 

3.2.3  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ตารางที ่23 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู                 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ระหวา่งกลุ่ม 2.349 2 1.174 3.995 .019* 

ภายในกลุ่ม 97.891 333 .294     

รวม 100.204 335     
 
  

2.ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 2.980 2 1.490 6.010 .003* 

ภายในกลุ่ม 82.562 333 .248     

รวม 85.542 335     
 
  

3.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ระหวา่งกลุ่ม 1.867 2 .933 3.455 .033* 

ภายในกลุ่ม 89.973 333 .270     

รวม 91.840 335       
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4.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม .163 2 .081 .199 .820 

ภายในกลุ่ม 136.470 333 .410     

รวม 136.632 335       

5.ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 2.211 2 1.105 1.716 .181 

ภายในกลุ่ม 214.481 333 .644     

รวม 216.692 335       

                        รวม ระหว่างกลุ่ม 1.323 2 .662 2.865 .058 

ภายในกลุ่ม 76.910 333 .231     

รวม 78.234 335       

 
จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาดว้ยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (ค่า F = 
2.865 ค่า p = .058 ) จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน  แสดงวา่ คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการ
เบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูทุกดา้นไม่ต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง  ดา้น
จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  มีความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  และ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม ไม่พบ
ความแตกต่าง 
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3.2.4 จ าแนกตามประสบการณ์ทางการสอนของอาจารย์ 
ตารางที ่24 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์ทางการสอน  
 

ระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู                 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ระหวา่งกลุ่ม .798 3 .266 .888 .447 

ภายในกลุ่ม 99.442 332 .300     

รวม 100.240 335       

2.ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 1.281 3 .427 1.682 .171 

ภายในกลุ่ม 84.261 332 .254     

รวม 85.542 335       

3.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ระหวา่งกลุ่ม 1.790 3 .597 2.200 .088 

ภายในกลุ่ม 90.049 332 .271     

รวม 91.840 335       

4.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.377 3 3.126 8.155 .000* 

ภายในกลุ่ม 127.255 332 .383     

รวม 136.632 335       

5.ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 10.544 3 3.515 5.660 .001* 

ภายในกลุ่ม 206.153 332 .621     

รวม 216.697 335       

                     รวม ระหว่างกลุ่ม 2.281 3 .760 3.319 .020* 

ภายในกลุ่ม 75.952 332 .229     

รวม 78.234 335       
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จากตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์ทางการ
สอน ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (ค่า F = 3.319 ค่า p = .020) จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐาน  แสดงวา่ คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชา
ช่ืน ท่ีมีประสบการทางการสอนต่างกนัมีจรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย ดา้น 
พบวา่ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  และจรรยาบรรณต่อสังคม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ
ไม่พบความแตกต่างกนั  

 
ตารางที ่24.1   การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามตามประสบการณ์การสอน 
            เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD 

 

รายการ 
ประสบการณ์ 
การสอน 

1-4 ปี 
(n=142) 

5-8 ปี  
(n=108) 

9-12 ปี 
(n=40) 

มากกว่า 12 ปี 
(n=46) 

จรรยาบรรณ 
วชิาชีพครู 

1-4 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

- 0.011* 0.577 .013* 

5-8 ปี   
(ค่าเฉล่ีย 4.28) 

 - 0.218 .586 

9-12 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

  - .134 

มากกวา่ 12 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) 

   - 

 
จากตารางท่ี 24.1 จรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามตามประสบการณ์การสอน  กลุ่ม 1-4 ปี 

มีความแตกต่างจากกลุ่ม 5-8 ปี, และ 9-12 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 โดยคู่อ่ืนไม่พบ
ความแตกต่าง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 1-4 ปี มีจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครูต่างจากทุกกลุ่มประสบการณ์อ่ืนๆยกเวน้กลุ่ม 9-12 ปี 
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3.2.5  จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา 
 

ตารางที ่25 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน 
   การจัดกจิกรรมให้นักศึกษา 

 

ระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู                 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

1.ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ระหวา่งกลุ่ม 2.411 3 .804 2.728 .044* 

ภายในกลุ่ม 97.828 332 .295     

รวม 100.240 335       

2.ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 2.853 3 .951 3.818 .010* 

ภายในกลุ่ม 82.689 332 .249     

รวม 85.542 335       

3.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ระหวา่งกลุ่ม 3.513 3 1.171 4.402 .005* 

ภายในกลุ่ม 88.326 332 .266     

รวม 91.840 335       

4.ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วม
ประกอบวชิาชีพ 

ระหวา่งกลุ่ม 13.347 3 4.449 11.981 .000* 

ภายในกลุ่ม 123.286 332 .371     

รวม 136.632 335       

5.ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม ระหวา่งกลุ่ม 11.491 3 3.830 6.197 .000* 

ภายในกลุ่ม 205.206 332 .618     

รวม 216.697 335       

                      รวม ระหว่างกลุ่ม 4.767 3 1.589 7.181 .000* 

ภายในกลุ่ม 73.467 332 .221     

รวม 78.234 335       

 
จากตารางท่ี 25 พบวา่ การเปรียบเทียบจรรยาบรรณวชิาชีพครู จ าแนกตามประสบการณ์การ

บริหารงานหรือจัดกจิกรรมให้นักศึกษา ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One way 
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ANOVA) พบวา่ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( ค่า F = 7.181 
ค่า p = .000) จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  แสดงวา่ คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจ
มิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน ท่ีมีประสบการ ณ์บริหารงานหรือจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาต่างกนั มี
จรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในราย ดา้น พบวา่ จรรยาบรรณวชิาชีพครู ทุกดา้น คือ 
ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ และดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ดา้น
จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  และดา้น จรรยาบรรณต่อสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่ 25.1  การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู  จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารงาน 
       การจัดกจิกรรมให้นักศึกษา เป็นรายคู่โดยวธีิ LSD 
 

รายการ 
 

ประสบการณ์ 
   ต า่กว่า 3 ปี 
 (n=76)          

         3-5 ปี            
        (n=47) 

       6-10 ปี 
      (n=19) 

มากกว่า 10 ปี 
       (n=26) 

จรรยาบรรณ 
วชิาชีพครู 

ต ่ากวา่ 3 ปี  
ค่าเฉล่ีย 4.09 

            - 0.01* 0.618  0.00* 

3-5 ปี  
ค่าเฉล่ีย 4.29 

             - 0.087 .177 

6-10 ปี 
ค่าเฉล่ีย 4.14 

               - .009* 

มากวา่ 10 ปี 
ค่าเฉล่ีย 4.40 

              - 

 
จากตารางท่ี 25.1  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ จร รยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์

อุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตามประสบการณ์การ
บริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา  พบวา่ คณาจารยท่ี์มีประสบการณ์การ บริหารงานหรือจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษาต ่ากวา่ 3 ปี มีความแตกต่างจากกลุ่ม 3-5 ปี และกลุ่มมากกวา่ 10 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่ม 6-10 ปี ต่างจากกลุ่มมากกวา่ 10 ปี โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 10 ปีมีค่าเฉล่ีย ( X =4.40) กลุ่ม 3-5 ปี ( X =4.29) กลุ่ม 6-10 ปี ( X =4.14) และกลุ่มต ่ากวา่ 3 ปี 
( X =4.09)  
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ตอนที ่4  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม กบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์
อุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน 
 
ตารางที ่ 26  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม กบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู  
 

รายการความสัมพนัธ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) 

p- value 

1) คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม  
2) จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

.698 .000* 

 
จากตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ

ครู พบวา่ มีค่า r = .698, แสดงวา่คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู ในทางบวกและอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) เพื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  

2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัความมีจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู ของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชนเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาสถาบนัการศึกษาเอกชนเครือข่ายทางวชิาการ
เบญจมิตร  และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน รวมจ านวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท ( Likert) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ( frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) การวเิคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One way 
ANOVA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตามวธีิของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
และการเปรียบเทียบรายคู่ ตามวธีิของฟิชเชอร์ (Fisher’s least significant difference : LSD)   

 
สรุปผลการวจัิย  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 สังกดัสถาบัน ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอน อยูใ่นระดบัอุดมศึกษา

ของสถาบนัการศึกษา เอกชนเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  5 แห่ง จ านวน
รวมทั้งส้ิน 336 คน เป็นอาจารยส์ังกดัมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตร้อยละ 24.41 วทิยาลยัราชพฤกษร้์อย
ละ 27.38  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพร้อยละ 20.83   สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ร้อยละ 13.69  
และมหาวทิยาลยัธนบุรีร้อยละ 13.69   

  1.2 กลุ่มสาขาวชิา  เป็นอาจารยส์ังกดัคณะวชิาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 43.45  คณะ
วชิาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 13.69 และคณะวชิาเทคโนโลย ีร้อยละ  10.71  ในส่วนของกลุ่มสาขาวชิา/
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หลกัสูตร เป็นอาจารยส์ังกั ดกลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจร้อยละ 60.12 กลุ่มสาขาวชิามนุษยแ์ละ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 22.62 และกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ/สุขภาพ ร้อยละ 17.26 

1.3 วุฒิการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษา 
สถาบนัการศึกษา เอกชน เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน เป็นอาจารยท่ี์มีวฒิุ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 1.19 ปริญญาโท ร้อยละ 93.45 วฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 5.36  
   1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณาจารยท่ี์
สอนระดบัอุดมศึกษาสถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
เป็นอาจารยท่ี์มีประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 1-4 ปี ร้อยละ  42.26 รองลงมาเป็น    5-8 ปี ร้อย
ละ  32.14  มากกวา่ 12 ปี ร้อยละ  13.69 และ 9-12 ปี ร้อยละ 11.90  

  1.5  ประสบการณ์บริหารงานการจัดกจิกรรมให้นักศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นคณาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษา  สถาบนัการศึกษา เอกชนเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน เป็นอาจารยท่ี์มีประสบการณ์บริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา ท่ีมี
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 3 ปี  ร้อยละ 45.24  มีประสบการณ์ 3-5 ปี ร้อยละ  27.9   มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 
15.48  และมีประสบการณ์ 6-10 ปี  ร้อยละ 11.31  

 
2. ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 การศึกษาระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของ
คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  

      2.1.1 ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม พบวา่ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดย
ภาพรวม มีระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.02) เม่ือพิจารณาใน แต่ละดา้น 
พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( X =3.92-4.12) โดยดา้นการสร้างขวญั
และก าลงัใจ  มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ ดา้นการท าให้
ผูอ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ ดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย  และ ดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ให้
เกิดแรงบนัดาลใจ  

เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมเป็นรายดา้น สรุปผลไดด้งัน้ี 
          1) ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการมีวถิีทางสร้างต้นแบบ 

ของ อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบั
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.08)    
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบ อยูใ่น
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ระดบัมากทุกขอ้ ( X =3.61-4.32)  โดยมีการท างานดว้ยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมัน่ เพื่อความส าเร็จของ
งาน มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบั แรก   รองลงมาเป็น การมุ่งมัน่พฒันาตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานใน
วชิาชีพ  และเป็นบุคคลช่างคิดช่างท าและปฏิบติัตนตามท่ีคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ในขณะท่ี การไดรั้บความ
ศรัทธา ช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอก เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

          2) ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้
เกดิแรงบันดาลใจ ของอาจารยอุ์ดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มี
ระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการแบ่งปันวสิัยทศัน์ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X =3.92) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( X =3.79-4.09)  โดย มีการรับรู้ เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของตน มีค่าเฉล่ียสูงเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาเป็นการร่วมสร้างความยดึมัน่และผกูพนัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร และร่วม
แสดงความคิด ยอมรับและเขา้ใจในความเห็นของส่วนรวม ในขณะท่ีการแสวงหาแนวร่วมในค่านิยม
ท่ีดีขององคก์รและคิดฝันร่วมกนั เป็นอนัดบัสุดทา้ย   

         3) ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการสร้างกระบวนการ
แบบท้าทาย ของอาจารยอุ์ดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบั
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการสร้างกระบวนการแบบทา้ทาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X =3.94)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
( X =3.83-4.10) โดยการยอมรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่บรรลุผลหรือขอ้ผดิพลาด แลว้น ามาเป็น
โอกาสต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันาสถาบนั มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นการปรับปรุง 
พฒันาการท างานเพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและ ริเร่ิมสร้างสรรค ์และท างานอยา่งมีเป้าหมาย 
วางแผนงานและก าหนดวธีิท างานใหม่ๆ  ในขณะท่ีการสร้างทีมงานโดยตระหนกัถึงความสามารถ
ของบุคคลในสถาบนั เป็นอนัดบัสุดทา้ย   

         4) ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดง
ความสามารถ  ของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มี
ระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ดา้นการการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ( X =4.06)  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้  ( X =3.67-4.23)  โดยมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมแรง ร่วมใจ ในการ 
ท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบั แรก  รองลงมาเป็น ความตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานจากผูร่้วมงานดว้ยความจริงใจ  และเคารพในปัจเจกบุคคลและให้
เกียรติกบัผูร่้วมงานหรือผูอ่ื้น   ในขณะท่ี การสร้างความเป็นวรีบุรุษใหผู้ร่้วมงานและส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังาน เจริญกา้วหนา้ในการท างาน  เป็นอนัดบัสุดทา้ย   
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     5) ระดับคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
ของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบั
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.12)  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X =3.91-
4.23)  โดยการยกยอ่ง ชมเชยผูร่้วมงานท่ีท างานส าเร็จใหส้าธารณชนทราบ มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบั
แรกรองลงมาเป็นการแสดงความยนิดี ดีใจต่อความส าเร็จในการท างาน/ ศึกษาหาความรู้ของ
ผูร่้วมงาน  และยอมรับความส าเร็จในผลงานของผูร่้วมงาน ในขณะท่ี การหาวธีิ/ รูปแบบในการเฉลิม
ฉลองความส าเร็จของทีมงาน เป็นอนัดบัสุดทา้ย   

 
     2.1.2 ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู  อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร 

และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบัจรรยาบรรณวชิาชีพครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.02)  
เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
( X =3.94-4.36)  โดยดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพครู  มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็น ดา้น
จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง  ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบอาชีพ 
และ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม  

เม่ือพิจารณารายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
     1) ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ของ 

อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อตนเองโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
( X =4.26)   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้  ( X =4.11-4.41)  โดยปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยต์ามระเบียบแบบแผน มี
ค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเป็นการประพฤติตนเหมาะกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
และปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จอยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมาย ในขณะท่ีการเป็นแบบอยา่งใน
การด าเนินชีวติตามประเพณี วฒันธรรมไทย เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

     2) ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ของ 
อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
( X =4.36)    เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่   มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ ( X =4.27-4.44)   โดย  การยกยอ่ง เชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงเป็น
อนัดบัแรก  รองลงมาเป็นการรักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ และ แสวงหาวธีิการเพื่อ
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การพฒันาวชิาชีพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีพึงประสงคข์องวชิาชีพ ในขณะท่ีการแสดงความช่ืนชม
และศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

     3) ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัตาม 
จรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
( X =4.36) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ( X =4.27-4.44)  โดยการใหค้  าปรึกษา/ช่วยเหลือศิษย/์ผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอยา่ง
เตม็ความสามารถและเสมอภาค มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นการส่งเสริมใหศิ้ษย/์
ผูรั้บบริการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และตั้งใจ 
เสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อศิษย/์ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บการพฒันาตามความสามารถ ความถนดัและ
ความสนใจ ในขณะท่ีการใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวธีิปฏิบติัท่ี
เหมาะสม เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

     4) ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวชิาชีพ ของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.09)   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ( X =3.97-4.21)  โดย การยอมรับผลงานและวธีิการท่ีดีของผูร่้วม
ประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัท่ี แรก  รองลงมาเป็น การร่วมกิจกรรมและพฒันาผลงานของ
องคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์ และ เอ้ืออาทรและใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบอาชีพ  ในขณะท่ี
การพฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในองคก์รวชิาชีพ เป็นอนัดบัสุดทา้ย  

     5) ระดับจรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ของ
อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมโดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ( X =3.94)   
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
( X =3.17-4.36)  โดย การ ยดึมัน่ สนบัสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีค่าเฉล่ียสูง เป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็น การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และจดักิจกรรม 
ส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะท่ี การเป็น
ผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นอนัดบัสุดทา้ย  



 93 

 จากการศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ อยูใ่นระดบัมาก
ทั้งภาพรวมและรายดา้น จึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา  เครือข่าย
วชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนมีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ในระดบัมาก 

           2.1.3 ผลสรุปของการประพฤติปฏิบติัใน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี และการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ ใน ภาพรวมของคณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา  เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร  และ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  พบวา่ มีการประพฤติปฏิบติัอยู่ในระดบัมากโดยความตระหนกัและปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  มีค่าเฉล่ีย 4.44 และการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ค านึงถึงส่วนรวมและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.41 

 
2.2 การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์

ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล   

2.2.1 ผลการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร  และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน   จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  สรุปไดด้งัน้ี  

1) อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ท่ีสังกดัสถาบนั และกลุ่มสาขาวชิาต่างกนั มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  

2) อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนั มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธ
สมมติฐาน 

3) อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ท่ีมีประสบการณ์ทางการสอนต่างกนั มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม กนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน   

              4) อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 
ท่ีมีประสบการณ์บริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาต่างกนั มีคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  

 



 94 

2.2.2 ผลการเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 

     1) คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน ท่ีสังกดัสถาบนัต่างกนั มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ไม่พบความ
แตกต่าง จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน   

    2) คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูไม่ แตกต่างกนั จึงเป็น
การปฏิเสธสมมติฐาน   

    3) คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน ท่ีมีประสบการณ์ทางการสอนต่างกนั มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  

     4) คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยั
ประชาช่ืน ท่ีมีประสบการณ์บริหารงาน การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  

 
2.3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ระดบัอุดมศึกษา 

เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก และอยู่ใน
ระดบัสูง (r=0.698) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
การอภิปรายผล 
 จากกระบวนการวจิยั และผลการวจิยัท่ีคน้พบ น าไปสู่การอภิปรายผลไดว้า่การวจิยัคร้ังน้ี
บรรลุวตัถุประสงค ์โดยคน้พบค าตอบไดต้ามปัญหาการวจิยั และวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรร มของคณาจารย์ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร
และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวมและรายดา้น 

 
 



 95 

      1.1 คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการมีวถิีทางสร้างต้นแบบ เป็นการท างานดว้ย
ความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมัน่ เพื่อความส าเร็จของงาน เป็นคุณลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่      การปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งของผูบ้ริหาร ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมหรือการปฏิบติั
ตามครรลองครองธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดี จะท าใหผู้อ่ื้นเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ 
ความคิดเห็นและพฤติกรรม ไดรั้บความช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอ กองคก์าร สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของธงชยั  สันติวงษ์  ( 2551:32) ท่ีกล่าวถึงลกัษ ณะนกับริหารรุ่นใหม่วา่ “การเป็นผูบ้ริหารใน
ยคุโลกาภิวตัน์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีคุณธรรมทั้งน้ีเพราะองคก์ารในยคุสมยัใหม่ ( New society) ซ่ึง
เป็นองคก์ารท่ีใชค้วามรู้เป็นพื้นฐาน ( Knowledgebased organization) มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
(Learning organization) มุ่งแสวงหาความเป็นเลิศ ( Insearch for excellent) มีความโปร่งใส 
(Transparent) และมีความเป็นมาตรฐาน ( Standardization) การท่ีผูบ้ริหารจะท าใหอ้งคก์ารประสบ
ความส าเร็จในสังคมสมยัใหม่ได ้จึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชคุ้ณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานส าคญั ” โดยเฉพาะ  
การท างานดว้ยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมัน่ เพื่อความส าเร็จของงาน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งท าให้ เป็น
ท่ีประจกัษ ์

1.2 คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ  
เป็นการรับรู้ เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของตน  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่  วฒันธรรมองคก์ร เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีรวม ทั้งความเช่ือ 
ค่านิยม  ท่ีสมาชิกของ หน่วยงาน มีร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม การ
ปฏิบติังานท่ีสามารถถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานได ้ดงันั้นการปฏิบติัตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์และภาพลกัษ ณ์ของหน่วยงาน ในองคก์ร จึงสามารถท าไดจ้ริง โดยการเรียนรู้และเขา้ใจ
วฒันธรรมองคก์ร  ร่วม กนัสร้างวสิัยทศัน์/ภาพลกัษณ์ในอนาคตขององคก์ร ตาม ท่ีควรจะเป็น  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมชยั  ตั้งพร้อมพนัธ์ (255 1 : 56)  ท่ีกล่าวถึง ความส าคญัของวฒันธรรม
องคก์รวา่ “วฒันธรรมเป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร สังคม ... เป็น
หลกัในการด ารงชีวติ หรือวถีิชีวติ หรือเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมในการท างานของมนุษย ์เป็น
แบบหรือวถีิการด ารงชีวติท่ีท าใหอ้งคก์ารมีเอกลกัษณ์ ท่ีแตก ต่างไปจากองคก์ารอ่ืน และแบบการ
ด ารงชีวติน้ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกนัหรือแพร่กระจายออกไปไดใ้นหมู่สมาชิก โดยมีการเรียนรู้
ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม วฒันธรรม องคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นกาวหรือหลกัท่ียดึองคก์าร
หรือหน่วยงานใหก้ลมเกลียว กนั โดย 1)  วฒันธรรมองคก์ารสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของ
องคก์ารได ้2 )  รูปแบบพฤติกรรมองคก์ารท่ีเกิดข้ึนจากวฒันธรรมองคก์ารอาจเป็นไดท้ั้งปัจจยั
เก้ือกลูหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานขององคก์าร  3) วฒันธรรม องคก์ร จะมีพลงัชกัน าใหเ้กิด
ภาวการณ์เรียนรู้ต่างๆไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ารในฐานะ ท่ีเป็นแบบแผน
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ส าหรับพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารเป็นเสมือนแกนกลางของทุกส่ิงทุกอยา่งในการด าเนินงาน ของ
บุคลากรในองคก์ารทั้งโครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้มในองคก์าร 

1.3  คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย   เป็นการ
ปฏิบติัตนก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตวัและพวกพอ้งตนเอง ดว้ยความกลา้หาญ มี
ความคิดเชิงบวก เด็ดเด่ียว กลา้ไดก้ลา้เสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ การยอมรับ
ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่บรรลุผล หรือขอ้ผดิพลาด แลว้น ามาเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
สถาบนั  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัท่ีดีสอดคลอ้งกบัวงจร  PDCA (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
http://www.oknation.net/blog/print.php) ท่ีวา่ PDCA หรือวงจรเดมิง ( Deming Cycle) เป็นวงจรการ
ควบคุมคุณภา พท่ีประกอบดว้ย  1) วางแผน  (Plan) เป็นการวางแผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ 
ครอบคลุมถึงการก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ๆ หรือ
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์อง
การด าเนินงาน  การจดัอนัดบัความส าคญัของ เป้าหมาย การด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผดิชอบหรือผูด้  าเนินการ   การวางแผนช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้   2) ปฏิบติัการ ( Do) เป็นการ
ด าเนินการตามแผน ท่ีก าหนดไว ้และผูรั้บผดิชอบ   3) ตรวจสอบ  (Check) เป็นการตรวจสอบ การท่ี
ปฏิบติัตามแผน  ในลกัษณะ การประเมินโครงการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดย ตนเอง  หรือโดยคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ
แผนการด าเนินงานนั้น ๆ  4) การปรับปรุงแกไ้ข  (Act) เป็นการน าผลการประเมินมาพฒันา  แผน เป็น 
การน าผลการประเมินมาวเิคราะห์วา่มีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควรปรับปรุงหรือ
พฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับ
การด าเนินการในโอกาสต่อไป  

1.4  คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ  เป็น
การปฏิบติัตนเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงานใน องคก์รโดยค านึงถึงเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกนัใหบ้รรลุผลส าเร็จ  ดว้ยการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  มีความไวว้างใจในการปฏิบติังาน  ก่อใหเ้กิด
การร่วมแรง ร่วมใจในการท างานร่วมกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่มีความตระหนกัใน ความสัมพนัธ์ ท่ีดี
ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ท่ีส่งผลต่อการ ด าเนินการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ี ก าหนดไว ้ก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน มีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั น าไปสู่ความ ร่วมมือกนั
ประสานงาน ช่วยเหลือแบ่งปัน ใหอ้ภยัต่อกนั ส่งผลใหก้ารท างานร่วมกนั ส่งผลสู่ความเจริญกา้วหนา้  
ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของ บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเอมอร กฤษณะรังสรรค์  (2554 : 89) ท่ีกล่าวถึงการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั วา่ “ตอ้ง



 97 

อาศยัคุณลกัษณะภายในหรือทศันคติของบุคคลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การยอมรับและใหเ้กียรติกบัลกัษณะ
ส่วนตวัหรือลกัษณะเฉพาะของบุคคลตามท่ีเขาเป็น ใหเ้กียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล ให้ความ
เป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผูอ่ื้น  2) การท าความเขา้ใจใน สาระและความรู้สึกของส่ิงท่ีส่ือสาร
ระหวา่งกนั เขา้ใจใน ความรู้สึกของผูอ่ื้นเสมือนเป็นตวัเ รา ซ่ึงในสัมพนัธภาพท่ีขาดความเขา้ใจ
ความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั สัมพนัธภาพนั้น ไม่สามารถด าเนินไป ถึงขั้นท่ีลึกซ้ึงได้  3) ความจริงใจ          
ไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทศันคติของตนเอง” 

1.5 คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยเฉพาะการยก
ยอ่ง ชมเชยผูร่้วมงานท่ีท างานส าเร็จใหส้าธารณชนทราบ เป็นคุณลกัษณะท่ีอาจารยอุ์ดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนมีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่  ขวญั
และก าลงัใจในการท างาน เป็น สภาพทางจิตใจของผูป้ฏิบติังาน ท่ีอาจจะเ กิดจากความรู้สึกนึกคิดท่ี
ไดรั้บอิทธิพล  แรงกดดนั     หรือส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ปรากฏเป็นพฤติกรรมในการ
ท างาน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผลงานของแต่ละบุคคล ขวญัและก าลงัใจ  มีผลกระทบต่องาน  ผลผลิต  
ความร่วมมือ  ความกระตือรือร้น  และความส าเร็จของหน่วยงาน  ดงัแนวคิดของกลุ่มความตอ้งการ
ทางดา้นจิตวทิยา (The Psychological Needs School) ซ่ึงมี มาสโลว ์(Maslow) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) 
ลิเคิร์ท ( Likert) ท่ีใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจในงานท่ีเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จของงานและการตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน นอกจากน้ีกนกอร สมปราชญ.์ (2546 : 
126) ไดก้ล่าวถึงการบริหารขวญัและก าลงัใจวา่  “ การยกระดบัขวญัและก าลงัใจท าไดโ้ดยการควบคุม 
ดูแล ใหปั้จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจอยูใ่นสภาพท่ีดีมีปัจจยัภายนอกหลายประการท่ีส่งผล
กระทบต่อขวญัและก าลงัใจดงันั้น  ผูบ้ริหารควรตระหนกัและพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในหน่วยงานของตนเอง  รวมทั้งหาทางปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่างๆ ท่ีคิดวา่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างใหข้วญัและก าลงัใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดีข้ึน”  

 
2. จรรยาบรรณาวชิาชีพครู  เป็นพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู คณาจารย์

ระดบัอุดม ศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีระดบั การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครูทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวมและรายดา้น  

2.1 จรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง เป็นทั้งพฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงความเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง มีวสิัยทศัน์ ทนัต่อ เหตุการณ์ มี
การพฒันาทั้งทางดา้นวทิยาการและสังคม โดย อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร 
และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยต์ามระเบียบแบบแผน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ “ ความซ่ือสัตย ์( Integrity) และความรับผดิชอบ (Responsibility) เป็นคุณลกัษณะ
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พึงประสงคท่ี์ส าคญั และเป็น ท่ีตอ้งการของทุกหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงนอกจากจะ
ส่งผลต่อการรักษาความลบั ผลประโยชน์ และทรัพยสิ์นของ องคก์ารแลว้ยงัรวมไปถึงการปฏิบติัตาม
ระเบียบหรือกฎของหน่วยงาน ท าใหห้ลายแห่ง ก าหนดความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ เป็นวฒันธรรม
องคก์าร ( Corporate Culture) หรือคุณค่าร่วม ( Core Value) ท่ีอยากใหบุ้คลากรทุกคนปฏิบติั 
นอกจากน้ี ( http://km.ru.ac.th/oasc/index.php) ยงักล่าวถึงความส าคญัของ ความซ่ือสัตยใ์นการท างาน
วา่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณลกัษณะส่วนบุคคล ( Personal Attribute) และ ส่งผลท่ีดีต่อการงานหลาย
อยา่ง เช่น 1) การไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน พนกังานท่ีมีความซ่ือสัตยย์อ่มท าใหห้วัหนา้งาน
พร้อมและกลา้พอท่ีจะมอบหมายงานท่ีส าคญัหรือเป็นความลบัของบริษทัให้ท า  2) ความน่าเช่ือถือ 
โดยจะไดรั้บการยอมรับและการกล่าวถึงในทางท่ีดีจากบุคคลรอบขา้ง ไม่วา่จะเป็นหวัหนา้งาน เพื่อน
ร่วมงาน ลูกนอ้ง หรือแมก้ระทัง่ลูกคา้ ผูม้าใชบ้ริการ 3 ) มีโอกาสท างานใหญ่หรือส าคญั ซ่ึงอาจเป็น
งานท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองคก์าร นบัเป็นโอกาสท่ีจะไดแ้สดงฝีมือการท างานท่ีจะส่งผล
ต่อเน่ืองไปยงัผลผลการปฏิบติังาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม  (Added Value) ดว้ย” (สมชยั        
ตั้งพร้อมพนัธ์  (2551) และ ผลการวจิยัน้ียงัสอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ สุธาสินี แมน้ญาติ ( 2550) 
เร่ือง โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีพบวา่ 1) ระดบัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบวา่ มีเพียง
ตวัแปรสังเกตความผกูพนัต่อองคก์าร ความรับผดิชอบและความซ่ือสัตยท่ี์มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาโดยล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ตวัแปรสังเกตท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความซ่ือสัตย ์รองลงมา คือ ความผกูพนัต่อองคก์ารและความรับผดิชอบ 
ตามล าดบั  

2.2 จรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ เป็นพฤติกรรมและ
แนวความคิดของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา   ความรับผดิชอบต่อวชิาชีพและเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู โดยอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัโดยยกยอ่ง เชิดชูเกียรติผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะการยกยอ่ง เชิดชู ชมเชย เป็นกิจกรร มท่ีทุกหน่วยงานใชใ้นการสร้างก าลงัใจ  หลายหน่วยงานมี
แนวคิดในการยกยอ่งใหร้างวลัครูและบุคคลในสาขาวชิาชีพ  ผูมี้ผลงานดีเด่นและผูท่ี้กระท าความดีท่ี
สร้างสมมาในอดีต มีทั้งการประกาศยกยอ่งครูใหร้างวลัแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นและ
ไดก้ระท าความดีใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์เพื่อเป็นก าลงัใจใหป้ฏิบติังานต่อไป และเป็นทั้งการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือหน่วยงานนั้นไดท้  าประโยชน์ใหแ้ก่วชิาชีพ สังคม และประเทศชาติมากข้ึน 
นานาประเทศใหค้วามส าคญัต่อการยกยอ่งใหร้างวลัครูผูมี้ผลงานดีเด่น เพื่อสร้า งก าลงัใจในการ
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ปฏิบติังาน อีกทั้งเป็นการจูงใจใหค้นดี คนเก่งมาประกอบวชิาชีพครู ซ่ึงมีผลกระทบ เชิงบวกต่อ
คุณภาพของการศึกษา คุณภาพของเยาวชน และการพฒันา สังคม ประเทศชาติโดยส่วนรวมอีกดว้ย จึง
นบัเป็นหนา้ท่ีของครูทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัการยกยอ่งเทิดทูนวชิาชีพของตน อยา่งนอ้ยจะตอ้งท าให้
สังคมตระหนกัในความส าคญัของวชิาชีพน้ี ถึงแมส้ถานะทางเศรษฐกิจสังคมจะเปล่ียนไปอยา่งไร ครู
ทุกคนตอ้งจะหาหนทางใหเ้กียรติคุณวชิาชีพครูกลบัไปสู่ฐานะแห่งปูชนียบุคคลดงัท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่
โบราณ (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 2549 : 71-73) 

2.3 จรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เป็นทั้ง พฤติกรรม
และแนวความคิดของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงความรัก ความเมตตากรุณา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม
ใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ี อยา่งเท่าเทียมกนั อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัโดยการใหค้  าปรึกษา /ช่วยเหลือ
ศิษย/์ผูรั้บบริการดว้ยความเมตตากรุณาอยา่งเตม็ความสามารถและเสมอภาค ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะ 
ธรรมชาติของครูตอ้งมีความรักและเมตตาต่อศิษยอ์ยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นผลใหพ้ฤติกรรมท่ีครูแสดงออกต่อ
ศิษย ์เป็นไปในทางสุภาพเอ้ืออาทรส่งผลดีต่อศิษยใ์นทุก ๆ ดา้ น  นอกจากน้ียงัก าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณวชิาชีพครูท่ีวา่ ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ใหค้วามเอาใจใส่ช่ว ยเหลือส่งเสริม ใหก้ าลงัใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยทุ์กคน ตอบสนองต่อความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจของศิษยอ์ยา่ง
จริงใจ เห็นอกเห็นใจ  ยอมรับลทัธิพื้นฐานของศิษย ์จนเป็นท่ีไวว้างใจเช่ือถือและช่ืนชมไดร้วมทั้งเป็น
ผลไปสู่การพฒันารอบดา้นอีกดว้ย...ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกายสติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย ์ มีการลงโทษหรือใหร้างวลัเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา และ
เพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาดว้ย ครูตอ้งอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทกัษะ และนิสัยท่ี
ถูกตอ้งดีงามใหเ้กิดแก่ศิษยด์ว้ยความบริสุทธ์ิใจ  ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย์
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีการแสดงอกกอยา่งสม ่าเสมอของครูท่ีศิษยส์ามารถสังเกตรับรู้ไดเ้อง 
และเป็นการแสดงท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดบัสูงตามค่านิยม คุณธรรมและวฒันธรรม
อนัดีงาม (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. 2541 : 68)  

2.4 จรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ  เป็นทั้ง
พฤติกรรมและแนวความคิดของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงการใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั
อยา่งสร้างสรรค์  โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  อาจารย์
ระดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มีการปฏิบติัโดย การยอมรับ
ผลงานและวธีิการท่ีดีของผูร่้วมประกอบอาชีพ   ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ผูร่้วมวชิาชีพเป็นผูท่ี้ รู้จกั
เสียสละ เอ้ืออาทร  มีความรัก ความสามคัคี ใหค้วามช่วยเหลือผูร่้วมประกอบวชิาชีพ   และร่วมใจกนั
ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังานเลขาคุรุสภา. (2553  : 125). ท่ี
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กล่าววา่ “ เป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีผูร่้วมประกอบวชิาชีพครูทุกคนจะตอ้งช่วยกนั ด ารงวชิาชีพใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับ โดย 1) มีศรัทธาต่อวชิาชีพ  โดย เห็นวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็นอาชีพท่ีสร้างคนใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีพึงประสงคข์องสังคม   ผูอ้ยูใ่น
วชิาชีพจะตอ้งมัน่ใจในการประกอบวชิาชีพครูดว้ยความรัก และช่ืนชมในความส าคญัของวชิาชีพ   2) 
มีจิตส านึกในการธ ารง ปกป้อง และรักษาเกียรติภูมิของวชิา ชีพ ไม่ใหใ้ครมาดูหม่ินดูแคลน ท าให้
สถานะของวชิาชีพตอ้งตกต ่า  มวัหมอง  เกิดความเสียหาย  3)  ช่วยกนัพฒันาองคค์วามรู้ในวชิาชีพ  
รับผดิชอบในการศึกษา คน้ควา้วจิยั สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพื่อท าใหว้ทิยาการในศาสตร์
สาขาวชิาชีพครูกา้วหนา้ทนัเหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ท าใหค้นเก่ง และฉลาดข้ึน 
โดยวธีิการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียน  ใฝ่ เรียน ใฝ่รู้  (Active learnner) เป็นคน ช่างคิด มี
วจิารณญาณ มีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์  4) สร้างองคก์รวชิาชีพ ครูใหแ้ขง็แกร่ง  โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ี
จะตอ้งสร้างองคก์รวชิาชีพให้ มีความมัน่คง เป็นส่ือกลางระหวา่งสมาชิ ก เปิดโอกาสใหค้รูทุก คนได้
แสดง ฝีมือและความสามารถทางวชิาการ เช่น การสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน   การเสนอ
แนวความคิดในเร่ืองของการพฒันา ผูเ้รียน    5) ร่วมมือในกิจกรรมขององคก์รวชิาชีพ ทั้งการจดั
กิจกรรมและเขา้ร่วม เพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหว  การจดัประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนแนวความคิดเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร หากไม่ไดรั้บความสนบัสนุนจากสมาชิก
จะท าใหอ้งคก์รวชิาชีพขาดความส าคญัลง ”   

นอกจากน้ี การยอมรับผลงานของผูร่้วมประกอบ วชิา ชีพยงัเป็นการสร้ง จูงใจ อยา่งหน่ึง 
(Incentive) ท่ีนอกเหนือจากการใหเ้งิน  คือการใหก้ารยอมรับ ผลงานท่ีดีของผูร่้วมอาชีพ ซ่ึง มีผล
โดยตรงต่อการเพิ่มการเห็นคุณค่าตนเอง ครู และจูงใจใหรั้กษาความดีของตน  การช่ืนชม สนบัสนุนผู ้
ท่ีท  าผลงานดี มีอีกหลายวธีิ ไดแ้ก่  การกล่าวช่ืนชม มอบเกียรติบตัร ใหร้างวลั   ติดประกาศบนบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ หรือแมแ้ต่ส่งหนงัสือเวยีนใหท้ราบโดยทัว่กนั เม่ือพนกังานคนอ่ืน ๆ เห็นตวัอยา่งก็จะ
เกิดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อจะไดเ้ป็นท่ียอมรับเช่นนั้นบา้ ง ท าให้ เกิดบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานดว้ย  

2.5 จรรยาบรรณวชิาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อสังคม  เป็นทั้งพฤติกรรมและแนวความคิด
ของคณาจารยท่ี์แสดงออกถึงความเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชา
ช่ืน มีการปฏิบติัโดย ยดึมัน่ สนบัสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะ  “ การเมือง การปรกครอง เป็นปัจจยั หรือตวั
แปรท่ีมีความส าคญั ต่อการศึกษา ในทุกยคุทุกสมยั  ดงัจะเห็นไดว้า่ การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั จึง
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สะดุดลงเพราะปัญหาการเมือง “ (วชิยั  ตนัศิริ. http//gotoknow.org ) นอกจากน้ีการสอนของคณาจารย์
มีผลโดยตรงต่อความคิด ความรู้สึกของนกัศึกษา ถา้ผูส้อนมีทศันคติท่ีดีต่อการเมืองการปกครองแลว้ 
ยอ่มถ่ายทอดส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามใหแ้ก่ผูเ้รียน  ส่งผลใหเ้กิดความศรัทรา เช่ือมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอีกดว้ย ความส าพนัธ์ระหวา่งการเมืองการปกครองกบัการศึกษา มีความชดัเจนมากข้ึน
ในปัจจุบนัจากการกระจายอ านาจการปกครอง การจดัการศึกษา และ การมีส่วนร่วม ดงั รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 ท่ีกล่าวถึง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 10 
ก าหนดใหรั้ฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมและให้
การศึกษาแก่ประชาชนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รง เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรม และส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตดัสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะ ฯลฯ 

 
3.  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  ของ

คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

3.1 ผล การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม  ของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
สรุปไดว้า่ เม่ือจ าแนกตามสังกดัสถาบนั กลุ่มรายวชิา  ประสบการณ์การสอน และ ประสบการณ์
บริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคทัางสถิติท่ีระดบั .05 
ในขณะท่ีจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ไม่พบความต่างกนั 
 จากขอ้มูลท่ีคน้พบแสดงใหเ้ห็นวา่ คณาจารยใ์นสังกดัสถาบนั กลุ่ม ประสบการณ์ การสอน
และการบริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรม ท่ีแตกต่างกนั 
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันา คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม ใหก้บัคณาจารย ์ ซ่ึงควรจะตอ้งมีการ
วเิคราะห์หาจุดเด่น/จุดดอ้ยของแต่ละสถาบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ประสบการณ์ การสอนและ
บริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา ท่ีอาจจะส่งผลต่อ คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม   อยา่งไรก็ตาม
ถา้พิจารณาในรายดา้นของแต่ละขอ้ยงัพบวา่ มีทั้งท่ีแตกต่างกนัและไม่แตกตางกนัทั้งๆท่ีมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั เช่น ดา้นการมีวถีิทางสร้างตน้แบบของคณาจารยแ์ต่ละสถาบนั และดา้น
การสร้างขวญัและก าลงัใจของคณาจารยต์ามประสบการณ์ บริหารงาน การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษา   
ส่วนวฒิุการศึกษา  เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ไม่แตกต่างกนัเพราะระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิง
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จริยธรรมอยูใ่นระดบัมากในภาพรวมและรายดา้น  แสดงวา่ วฒิุการศึกษา ไม่ส่งผลต่อคุณลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรม 

3.2 การเปรียบเทยีบจรรยาบรรณวชิาชีพครู ของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
เครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  สรุปไดว้า่ 

เม่ือจ าแนกตามสังกดัสถาบนั ประสบการณ์การสอน  และประสบการณ์บริหารงาน การจดั
กิจกรรมใหน้กัศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีจ าแนก
ตามกลุ่มสาขา และวฒิุการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง 

จากขอ้มูลท่ีคน้พบแสดงใหเ้ห็นวา่ คณาจารยท่ี์สังกดัสถาบนั และมี ประสบการณ์การสอน
และการบริหารงานการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาต่างกนั มีจรรยาบรรณวชิาชีพครูแตกต่างกนั ซ่ึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีควรจะตอ้งมีการวเิคราะห์หาจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาในแต่ละดา้นวา่จะตอ้งสร้างเสริมใน
ดา้นใด ในขณะเดียวกนัก็แสดงใหเ้ห็นวา่จรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารยแ์ต่ละสถาบนัยงั
แตกต่างกนัทั้งท่ีมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัมากเช่นกนั 

จากผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู โดย
ภาพรวมแลว้คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน มี
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู มีแนวโนม้ท่ีสอดคลอ้งในท านองเดียวกนั 
ทั้งน้ีเพราะแนวคิดและการปฏิบติัของทั้งคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ต่างก็เป็นเร่ืองของแนวคิดท่ีดี และการปฏิบติัชอบ เป็นคุณต่อวชิาชีพ บุคคล และสถาบนั ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูงตามผลการวจิยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษาเครือข่ายวชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน  ทั้งท่ีสังกดัสถาบนั 
ประสบการณ์การสอน และมี ประสบการณ์บริหารงานหรือจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาท่ีต่างกนันั้น มี
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กลุ่มผูมี้อายมุากกวา่ 10 ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ทั้ง
คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมดา้นการท าใหผู้อ่ื้นไดแ้สดงความสามารถ  และจรรยาบรรณวชิาชีพครู
ดา้นผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ผูมี้อายงุานมากยิง่มี ประสบการณ์มาก 
(Experience) ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความจดัเจน ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง ซ่ึง เกิดจากการเรียนรู้ การกระท าหรือ
การไดพ้บเห็นส่ิงต่างๆมามาก จนเกิด การสั่งสมเป็นทกัษะชีวติท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล เป็น
ฐานขอ้มูลในสมองท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เก่ากบัใหม่ และ
เป็นผลดีต่อการพฒันางานในคร้ังต่อไป ดงันั้นประสบการณ์หรือระยะเวลาการท างานสามารถสะทอ้น
ถึงประสบการณ์ในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิง
จริยธรรม นัน่คือ กลุ่มคณาจารยท่ี์มีอายงุานมาก กวา่จะมีประสบการณ์ในการท างานมาก มีการเรียนรู้ 
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การวเิคราะห์สังเคราะห์ และสามารถปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู มากกวา่
กลุ่มอาจารยท่ี์มีอายกุารท างานนอ้ยกวา่   
 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ  

ความสัมพนัธ์ ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกอยูใ่นระดบัสูง แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้ง 2 ลกัษณะมีความสอดคลอ้งกนั 
โดยเฉพาะผลการศึกษาท่ีพบวา่ คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา  สถาบนัการศึกษาเอกชน ทั้งเครือข่าย
วชิาการเบญจมิตร และเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  

จากผลการศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั และผลการเปรียบเทียบท่ีพบทั้ง
ความแตกต่างและไม่แตกต่างท่ีสอดคลอ้งเหมือนกนั แสดงใหเ้ห็นวา่คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมกบั
จรรยาบรรณวชิาชีพครูส่งผลเช่ือมโยงต่อกนัและกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการศึกษา  ขอ้เสนอแนะน้ี สังเคราะห์มาจากคุณลกัษณะผูน้ าเชิง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าเป็นอนัดบัสุดทา้ยและประเด็นผลการวจิยั 

1.1 ส่งเสริมบุคลากรใหป้ฏิบติัตนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ หรือส่งเสริม
โครงงาน/กิจกรรม ให้ไดรั้บความศรัทธา ช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอก 

1.2 ส่งเสริมการสร้างทีมงานโดยตระหนกัถึงความสามารถของบุคคลในสถาบนั 

1.3 เปิดโอกาสใหศิ้ษยมี์ส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบั
ยคุสมยั 

1.4 ควรมีจดัการความรู้เพื่อการพฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกใน
องคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ ความเป็นผูน้ า ตลอดจนหลกัสูตรท่ี
เปิดสอน 

1.5 ควรส่งเสริมความเป็นผูน้ าในการจดัท าแผนพฒันาโดยเฉพาะในการวางแผนและ
ด าเนินการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พฒันาสังคม ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการเป็นแบบอยา่งใน
การด าเนินชีวติตามประเพณี วฒันธรรมไทย  

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
เน่ืองจากคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู ทั้งสองเป็นเร่ืองของ

พฤติกรรมท่ีดีท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน จึงควรมีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ในประเด็นต่อไปน้ี 
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2.1 ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง คุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม กบัผลการ
ปฏิบติังานของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทั้งภาพรวมและระหวา่งดา้น 

2.2 ควรศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารสถาบนัแลว้สังเคราะห์เป็น
แนวทางการพฒันาผูบ้ริหารหรือผูน้ าเชิงจริยธรรม 

2.3 ควรศึกษาโมเดลหรือรูปแบบการฝึกอบรมผูน้ าเชิงจริยธรรมระดบัพื้นฐาน
การศึกษาหรือระดบัอุดมศึกษา 

2.4 ควรวจิยั พฒันาส่ือมลัติมีเดีย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคณาจารย์
และนกัศึกษาหลกัสูตรการบริหารสถานศึกษาหรือหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ในทุกระดบัการศึกษา 
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               มกราคม  ๒๕๕๖  
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เรียน   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     แบบสอบถาม จ านวน     ชุด  
  ดว้ย รศ. ดร. วรัิช วรรณรัตน์ และ รศ. ดร. โกสุม สายใจ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ก าลงั

ด าเนินการวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อ
ศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษา
เอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ า
เชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการ
เบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืน จ าแนกตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทาง
วชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจิยัประชาช่ืนกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม โดยเก็ยรวบรวมขอ้มูล
ผา่นส านกั/ศูนยว์จิยัและพฒันาของแต่ละสถาบนั 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน อนุญาตใหค้ณะผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
การวจิยัดงักล่าวจากคณาจารยใ์นสถาบนัของท่าน และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ  

 

                           ( ดร. อณาวฒิุ    ชูทรัพย ์) 
               อธิการบดี วทิยาลยัราชพฤกษ์   
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แบบสอบถามเร่ือง 
คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครูของคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาเครือข่าย

วชิาการเบญจมิตรและเครือข่ายวจัิยประชาช่ืน  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง   
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพครูของคณาจารยส์ถาบนัการศึกษาเอกชน เครือข่ายทางวชิาการเบญจมิตรและ
เครือข่ายวจิยัประชาช่ืน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 

ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบดว้ย วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน คณะ/สาขา และ ท่ีตั้ง
ของสถาบนั 

ตอนที ่2   เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ตอนที ่3   เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ทั้ง 3 ตอน เพื่อคุณค่าของผลการวจิยั ซ่ึงจะ
น าเสนอเป็นภาพรวม จึงไม่มีผลเสียใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถาม คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากท่าน 
 
 
 
 

    ( รศ.ดร.วรัิช  วรรณรัตน์) 
                                          หว้หนา้คณะผูว้จิยั
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) เป็นอาจารย์สังกดั คณะ..............................................    

สาขาวชิา/หลกัสูตร ................................................. 
มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั ............................................                       
จงัหวดั ................................................................... 

2) วุฒิการศึกษา 
O ปริญญาตรี   O ปริญญาโท   
O  ปริญญาเอก   O อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................................... 

3) ประสบการณ์ทางการสอนระดับอุดมศึกษา 
O 1-4 ปี    O 5-8  ปี   
O  9-12 ปี   O มากกวา่ 12 ปี  

4) ประสบการณ์ทางการสอนระดับอุดมศึกษา 
O 1-4 ปี    O 5-8  ปี   
O  9-12 ปี   O มากกวา่ 12 ปี  

 
ตอนที ่2 แบบประเมินคุณลกัษณะผู้น าทางจริยธรรม 
 โปรดประเมินตนเอง โดยท าเคร่ืองหมาย /  โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ในช่องระดบัปฏิบติั ท่ีตรงกบั
ลกัษณะของท่านมากท่ีสุด 
 

คุณลกัษณะผู้น าเชิงจริยธรรม ระดบัปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้าน การมีวถิีทางสร้างต้นแบบ 
 1..ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบบอยา่งท่ีดีของสถาบนั 

     

 2.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตามครรลองครองธรรม      
 3. เป็นบุคคลช่างคิดช่างท าและปฏิบติัตนตามท่ีคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้ง      
 4. ท างานดว้ยความทุ่มเท เสียสละ มัง่มัน่ เพ่ือความส าเร็จของงาน      
 5. มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังานของตนอยูเ่สมอ      
 6. สร้างสมัพนัธภาพ ความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในสถาบนั      
 7. ไดรั้บความศรัทธา ช่ืนชมจากบุคคลภายในและภายนอก      

ด้าน การแบ่งปันวสัิยทศัน์ให้เกดิแรงบันดาลใจ  
 8. รับรู้ถึงวสิยัทศัน์และภาพลกัษณะของสถาบนั 

     

 9.รับรู้ เรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รของตน      
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คุณลกัษณะผู้น าทางจริยธรรม                           ระดบัปฏบิตัิ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
10.ร่วมสร้างวสิยัทศัน/์ภาพลกัษณ์ในอนาคตขององคก์รท่ีควรจะเป็น      
11. มองภาพอนาคตขององคก์รในทางบวก ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง      
12. ร่วมสร้างความยดึมัน่และผกูพนัต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร      
13. แสดงความคิด ยอมรับและเขา้ใจในความเห็นของส่วนรวม      
14. แสวงหาแนวร่วมในค่านิยมท่ีดีขององคก์รและคิดฝันร่วมกนั      

ด้านการสร้างกระบวนการแบบท้าทาย 
15. กลา้คิด กลา้ท า ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและทา้ทา้ยเพ่ือสถาบนั 

     

16. สร้างทีมงานโดยตระหนกัถึงความสามารถของบุคคลในสถาบนั      
17. ท างานอยา่งมีเป้าหมาย วางแผนงานและก าหนดวธีิท างานใหม่ๆ      
18. สร้างระบบกลไกการท างานท่ีค านึงถึงวฒันธรรมองคก์รและ 
      การมีส่วนร่วม 

     

19. น าแบบอยา่งท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานของบุคลากร      
20. สร้างแรงจูงใจภายในใหผู้ร่้วมงานแสวงหาส่ิงใหม่และวธีิการ  
     ใหม่ๆในการท างาน 

     

21. ปรับปรุง พฒันาการท างานเพ่ือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและ 
      ริเร่ิมสร้างสรรค ์

     

22. ยอมรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน  ไม่บรรลุผล หรือขอ้ผิดพลาด 
      แลว้น ามาเป็นโอกาสต่อการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาสถาบนั 

     

ด้านการท าให้ผู้อืน่ได้แสดงความสามารถ 
23.สร้างความร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงาน โดยค านึงถึงเป้าหมาย 
     ในการท างานร่วมกนั 

     

24. สร้างความไวว้างใจในการปฏิบติังานระหวา่งผูร่้วมงานกบั  
      ตนเองหรือผูอ่ื้น 

     

25. สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี ท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมแรง ร่วมใจ ในการ 
      ท างานร่วมกนั 

     

26. ตั้งใจ รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 
     จากผูร่้วมงานดว้ยความจริงใจ 

     

27. เคารพในปัจเจกบุคคลและใหเ้กียรติกบัผูร่้วมงาน      
28. ช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหอิ้สระในการตดัสินใจของผูร่้วมงาน      
29. สร้างความเป็นวรีบุรุษใหผู้ร่้วมงานและส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังาน  
      เจริญกา้วหนา้ในการท างาน 

     

30. มอบหมายงานส าคญัใหผู้ร่้วมงานไดป้ฏิบติัตามความถนดัและ 
      ความสามารถของบุคคล 
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                        คุณลกัษณะผู้น าทางจริยธรรม                          ระดบัปฏบิตัิ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
31. ยอมรับ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงานท่ีท างานส าเร็จต่อสาธารณชน 

     

32. เชิดชูใหเ้กียรติกบัผูย้ดึมัน่และสร้างค่านิยมท่ีดีของสถาบบนั      
33. สร้างแรงจูงใจโดยใหร้างวลัแก่ผูร่้วมงานท่ีท างานส าเร็จ      
34. แสดงความประทบัใจในความส าเร็จของผูร่้วมงานอยา่งจริงใจ      
35. แสดงความเช่ือมัน่ในความสามารถของผูร่้วมงาน      

 
ตอนที ่3 แบบประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 โปรดประเมินตนเอง โดยท าเคร่ืองหมาย /  ในช่องระดบัปฏิบติั ท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุด  
 

พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู ระดบัปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 

ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
 1. เป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสมกบัสถานภาพและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

     

 2. เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติตามวฒันธรรม ประเพณีของไทย      
 3. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จอยา่งมีคุณภาพตามเป้าหมาย      
 4. ศึกษาหาความรู้ เพื่อการพฒันาตน พฒันางานและสะสมผลงาน 
     ของตนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยต์ามระเบียบแบบแผน      

ด้านจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 6. แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของวชิาชีพ 

     

 7. รักษาช่ือเสียงและปกป้องศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ      
 8. ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ ผูท่ี้มีผลงานในวชิาชีพ       
 9. อุทิศตน เพ่ือความกา้วหนา้ของวชิาชีพ      
10. แสวงหาวธีิการเพ่ือการพฒันาวชิาชีพ และเกิดผลสมัฤทธ์ิตาม 
     ท่ีพึงประสงคข์องวชิาชีพ 

     

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
11. ใหค้  าปรึกษา/ช่วยเหลือศิษย/์ผูรั้บบริการ ดว้ยความเมตตากรุณา 
      อยา่งเตม็ความสามารถและเสมอภาค 

     

12. ตั้งใจ เสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือศิษย/์ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บ 
     การพฒันาตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจ 
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            พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู ระดบัปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
13. ส่งเสริมใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือ 
      อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

     

14. ใหศิ้ษย/์ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้และเลือกวธีิ 
     ปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

     

15.เสริมสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ศิษย/์ผูรั้บบริการและใหก้ าลงัใจ 
    อยา่งกลัยาณมิตร 

     

ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ 
16. มีความเอ้ืออาทรและใหค้วามช่วยเหลือกบัผูร่้วมวชิาชีพ 

     

17. รู้รักสามคัคีและร่วมใจกนั ผนึกก าลงัในการพฒันาการศึกษา      
18 . ยอมรับผลงานและวธีิการท่ีดีของผูร่้วมวชิาชีพ      
19. พฒันาองคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเร่ียนรู้กบัสมาชิกในองคก์ร 
      วชิาชีพ 

     

20. ร่วมกิจกรรมและพฒันาผลงานขององคก์รวชิาชีพอยา่งสร้างสรรค ์      

ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม 
21. ยดึมัน่และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
      พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

     

22. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมมาเป็นปัจจยัในการจดั 
     การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

     

23. จดักิจกรรม ส่งเสริมใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรู้และสามารถด าเนิน 
      ชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     

24. สนบัสนุนการด าเนินงานท่ีดี เพื่อปกป้องสงัคมและสิทธิของ 
      บุคคลในชุมชน 

     

25. เป็นผูน้ าในการวางแผนและด าเนินการเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
      พฒันาสงัคม ศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

 
                                   ดว้ยความขอบคุณยิง่ 
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ภาคผนวก ข 
คุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบสอบถาม กบัวตัถุประสงค์การวจัิย 
โดยผู้เช่ียวชาญ  

 

  ข้อที ่                   คะแนนความคิดเห็น      รวม IOC =
N

R  
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
0 

+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 

0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 

      15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

          +1 
+1 
0 

+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

          +1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 

          +1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

            3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

          1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
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ข้อที่                       คะแนนความคิดเห็น        รวม IOC =
N

R  
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

      31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

           +1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 

            0 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 

0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 

 
ขอ้สอบทั้ง 40 ขอ้ มีค่า IOC = 0.88 
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                                                    ภาคผนวก ค 
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย 
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ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย 
 
 
 

 ****** Method 1 (space server) will be used for this analysis ****** 
 

R E L I A B I L I T Y    A N A L Y S I S  –  S C A L E   ( A L P H A ) 
 
Reliability Coefficients 
N of Case = 30.0    N of Items = 60 
Alpha = 0.924 
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ภาคผนวก ง. 
ประวตัิผู้วจัิย 
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ประวตัิบุคคล 
 

ช่ือสกลุ      นายวรัิช    วรรณรัตน์   ( MR. WIRACH   WANNARATN) 
สถานภาพ  ขา้ราชการบ านาญ  (ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ)    

ต าแหน่งวชิาการ   รองศาสตราจารย ์ระดบั 9     e-mail: kendo.wiwan@gmail.com      
งานปัจจุบัน อาจารยป์ระจ า  วทิยาลยัราชพฤกษ ์  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   

ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   e-mail: wiwann@rc.ac.th 
ประวตักิารศึกษา 

-ระดบัปริญญาเอก (ค.ด.)  สาขาการวดัและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2532  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
-ระดบัปริญญาโท (กศ.ม.)  สาขาการวดัผลการศึกษา ปีการศึกษา 2517  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสาน

มิตร 
-ระดบัปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาการมธัยมศึกษา วชิาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2513 (วทิยาลยัวชิาการ

ศึกษา) 
ประวตักิารท างาน 

1. วทิยาลยัราชพฤกษ ์ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า   ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบนั  
ต าแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  

2. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา (รวม 26 ปี) 
ต าแหน่ง    อาจารย ์          ปี พ.ศ. 2524-2530  
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   ปี พ.ศ. 2530-2535  
   รองศาสตราจารย ์     ปี พ.ศ. 2535-2549  
ต าแหน่งบริหาร ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบฯ    ปี พ.ศ. 2542-2545  

3. ส านกัการศึกษา      กองวชิาการ  สงักดักรุงเทพมหานคร  (รวม 4 ปี)  (รักษาการในต าแหน่ง 2 ปี)   
ต าแหน่ง  นกัวชิาการ (หวัหนา้งาน) งานการวดัผลการศึกษา   ปี พ.ศ. 2520-2524  

4. โรงเรียนวดัดอน  เขตยานาวา  เทศบาลนครกรุงเทพ (รวม 12 ปี)  
ต าแหน่ง  ครูผูส้อน (ระดบัประถมศึกษา) ปี พ.ศ. 2510-2521  
  ผูช่้วยครูใหญ่ ฝ่ายวชิาการ      ปี พ.ศ. 2519-2521  

ผลงานทีแ่สดงความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง 
1. ประสบการณ์ดา้นการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดเวลาของการท างาน 
2. การสร้างและพฒันาแบบทดสอบมาตรฐาน  ส านกัทดสอบฯ  มศว. ประสานมิตร 
3. ผูท้รงคุณวฒิุและวทิยากร ดา้นการวดัและประเมินผล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 
4. ประสบการณ์การสอนนิสิตนกัศึกษาระดบั ป.โท และป.เอก  ดา้นการวจิยั  การวดัและประเมินผล กวา่ 25 ปี 
5. เอกสารประกอบการบรรยาย/ การสอน ต ารา บทความ และงานวจิยั  รวมกวา่ 30 เร่ือง 
6. คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.) และวทิยากรของ สมศ. 
7. ผูป้ระเมินคุณภาพภายในและภายนอกระดบัอุดมศึกษา  และวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
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ประวตัิบุคคล 
 

ช่ือ/สกลุ  นาย โกสุม  สายใจ (Mr. Kosoom   Saichai)  
สถานภาพ ขา้ราชการบ านาญ รองศาสตราจารย ์ 
   รหสัประจ าตวันกัวจิยัแห่งชาติ  48060017 
  รหสัประจ าตวันกัวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  280633217 
      รหสัประจ าตวัผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  MUAC 08245  (เลขล าดบั 7980) 
ปัจจุบันสังกดั  ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 
ประวตักิารศึกษา  
  กศ.บ.  (มธัยมศึกษา)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  MAIE (อุตสาหกรรมศิลป์) Technological University of The Philippines 
  Ed.D (Education Administration) Northern University of The Philippines 
ประวติัการท างาน 
  เลขานุการส านกัวางแผนและพฒันา  
  ประธานโปรแกรมการออกแบบนิเทศศิลป์ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
  ผูท้รงคุณวฒิุ สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
ประสบการณ์งานวจิยั 

1. กรรมการพฒันางานวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
2. อนุกรรมการพฒันางานวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสุนนัทา 

  3. ผูส้อน การวจิยัทางการศึกษา การวจิยันิเทศศาสตร์ การวจิยัทศันศิลป์  
4. หัวหน้าโครงการวจิยั 

   4. 1 การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพศิลปกรรม โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบญัราชภฏั 
      สวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

   4.2 การศึกษารูปลกัษณ์ศิลปกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของไทยในทศวรรษหนา้ 
   4.3 การพฒันาบึงน ้ าสาธารณะเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา 

      บึงน ้ าสารธารณะ อ าเภอโคกโคเฒ่า จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  5. งานวจิยับุคคล 
   5.1 การศึกษาส่ิงแวดลอ้มประเภทศิลปกรรมของวดั 17 แห่ง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   5.2  การศึกษาสุนทรียภาพในงานจิตรกรรมไทยสมยัอยธุยา 
   5.3 การพฒันาประสิทธิภาพหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์วชิาสุนทรียภาพส าหรับเด็กปฐมวยั  

      คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
   5.4 รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพฒันาเทคนิคการสอนของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 
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