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การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
The Moral and Ethical Standards of Schools Personals 
as Perceived by Administrators and Teachers under 

The Office of Singburi Primary Educational Service Area

อุษษา สุขประเสริฐ*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี และ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

ขนาดสถานศึกษา ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผู สอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ 

ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

 ผลการวิจัยพบวา 1. การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยู ในระดับมาก โดยเรียง

ลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดานความเที่ยงตรง ดานความซื่อสัตย ดานความสําเร็จของงาน 

ดานความโปรงใส และดานความยึดมั่น 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีจําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และขนาด

สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนเมื่อจําแนกตามตําแหนงและ

วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม, บุคลากรในสถานศึกษา

*นักศึกษาปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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Abstract
 The purposes of this research were to 1) study the moral and ethical standards of schools 

personals as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary 

educational service area and 2) compare the moral and ethical standards of schools personals 

as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary educational 

service area divided by position, sex, education, age, income per mount and size of school. 

Samples were administrators and teachers 310 persons under the office of Singburi primary 

educational service area in 2013 academic year drawn by stratified random sampling. The 

instrument used in the saving collects the data were questionnaires. The data were analyzed 

by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and 

Scheffe’s test.

 The findings were as follows: 1) The moral and ethical standards of schools personals 

as perceived by administrators and teachers under the office of Singburi primary educational 

service area were rate at high level, when considering each side by ranking most mean; the 

accuracy, integrity, the success, transparency and adherence and 2) compare the moral 

and ethical standards of schools personals as perceived by administrators and teachers 

under the office of Singburi primary educational service area divided by sex, age, income 

per mount and size of school were differences at a significance level of .05, when divided by 

position and education were not different.

Keywords : the moral and ethical standards, people in schools

ฉบับที่ 1 ในชวงป พ.ศ. 2504-2509 และแผน

พัฒนาฯ ฉบับตอๆ มาอีกหลายฉบับน้ันลวนมี

จุดมุงเนนไปท่ีการเสริมสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสมัยใหม

เปนดานหลัก ทําใหละเลยการพัฒนาทางดาน

คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของคน

ในชาติไป (วิภาษ ทองสุทธิ์, 2551, หนา 2-3) 

คนไทยท้ังปวงลวนมีความปรารถนาอยางเดียวกัน

คือตองการอยูในสังคมที่ดีงามและมีความอยูเย็น

เปนสุขรวมกันสังคมท่ีดีงามและอํานวยประโยชน

บทนํา
 ป  จ จุ บั น สั ง คม ไทยกํ า ลั งป ร ะสบ กับ

วิกฤติการณดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสูง 

สังคมเกิดความแตกแยกเกิดความไมเทาเทียมกัน

มีการใชกําลังอยางไรมนุษยธรรมในการระงับ

ข อพิพาทมีการฉอราษฎรบังหลวงเปนที่แจ ง

ประจักษทุกระดับทั้งในวงราชการและภาคเอกชน 

(ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551, หนา 1) เปนที่ทราบ

กันดีว าเข็มทิศในการพัฒนาประเทศไทยผาน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับตั้งแต
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สุขรวมกันตองเปนสังคมที่มีจิตสํานึกทางคุณธรรม

และจริยธรรมสูงสังคมท่ีเอาเงินเปนตัวตั้งโดยขาด

จิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมจะนําไปสู 

ความเสื่อมเสียทางศีลธรรม ความขัดแยงความ

รุนแรงและวิกฤตการณตางๆ (ประเวศ วะสี, 2549, 

หนา 3) 

 ปจจัยท่ีก อใหเกิดปญหาดานคุณธรรม

จริยธรรมในภาครัฐไดแกปจจัยการใชอํานาจและ

หนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐในทาง

ที่ผิดหลีกเล่ียงการบังคับใชกฎหมายแสวงหา

ประโยชนใหตนเองและพวกพองปจจัยทางดาน

คุณธรรมและจริยธรรมของเจ าหนาที่ของรัฐ

ในการดําเนินการบางอยางของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่อาจจะไมผิดกฎหมายแตขัดกับหลักคุณธรรม

ปจจัยทางดานวัฒนธรรมทัศนคติและคานิยม

ที่หลอหลอมใหเกิดกระบวนทัศนไมถูกตองปจจัย

ทางสังคมและการเมืองท่ีมีลักษณะอุปถัมภ 

มีความไมเทาเทียมกันสูงปจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่มีลักษณะผูกขาดและแขงขันกันอยางไมเปน

ธรรมปจจัยทางดานการกํากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลของสวนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

วิธีการขององคกรกลางบริหารงานบุคคลหนังสือ

เวียนทีใ่หสวนราชการปฏบิตัไิดแกการสรรหาบคุคล

เขารับราชการการเล่ือนข้ันเงินเดือนการแตงต้ัง

ขาราชการเปนระดับสูงข้ึนการกําหนดตําแหนง

หัวหนาหนวยงานระดับจังหวัดอําเภอการโยกยาย

การถูกสอบสวนการถูกลงโทษเปนตน 

 การดําเนินการในการแกไขปญหา ขาราชการ

ที่ ไม มีคุณธรรมจริยธรรมและทุจริตประพฤติ

มิชอบในวงราชการจะตองดําเนินการในลักษณะ

องครวมและมีมาตรการหลายๆ ดานประกอบกัน

และมาตรการทางดานกฎหมายที่มีความสําคัญ

คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 ในมาตรา 77 บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและ

พนักงานหรือลูกจ างอื่นของรัฐ เ พ่ือป อง กัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่

 จากสภาพและปญหาท่ีกลาวมาขางตน

ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาการปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร

และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรีเพื่อนําผลการศึกษาไปเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก

ผูบรหิารและคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี ตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณ ธ ร ร ม แล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ งบุ ค ล า ก ร ใ น

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ

คร ูสงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

สิงหบุรี

 2. เพื่ อ เปรี ยบ เ ทียบการปฏิบั ติ ตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหาร

และครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี เมื่อจําแนกตามตําแหนง 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุรายไดเฉล่ียตอเดือน 

และขนาดสถานศึกษา

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและตัวอยาง
 ประชากรท่ีใช ในการวิจัยคือ  ผู บริหาร

และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสิงหบุรี จํานวน 1,379 คน ตัวอยาง

ที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัย ไดกําหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันร อยละ 95 และยอมใหมีความ

คลาดเคลื่อน .05 ในการคํานวณขนาดตัวอยาง 

ทําการสุ มตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามขนาด

โรงเรียน ไดขนาดตัวอยาง 310 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ

ผู ตอบแบบสอบถามลักษณะของคําถามที่ใช 

เปนแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(check  l i s t )  ได แก   ตํ าแหน  ง  เพศ  อายุ 

วุฒิการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และขนาด

สถานศึกษา

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู บริหาร

แล ะค รู  ลั กษณะขอ งแบบสอบถาม เ ป  น

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดย

กําหนดคาคะแนน ชวงน้ําหนักของการปฏิบัติ

เปน 5 ระดับ

 3. การวิเคราะหขอมูล
 ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผู ตอบ

แบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี คารอยละ 

 ตอนที่ 2 วิเคราะหการปฏิบัตติามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู หาคาเฉล่ีย 

(mean) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากร

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและ

ครู วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) ในกรณี

เปรยีบเทยีบสองกลุมและวเิคราะหความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) ในกรณเีปรยีบเทยีบ

มากกวา 2 กลุมขึ้นไป และเม่ือพบความแตกตาง

จึงทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี

ของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัย
 1. ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารง

ตําแหนงครูคิดเป นร อยละ  90.00 เพศหญิง

คิดเปนรอยละ 66.45 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

คิดเปนรอยละ 77.74 อายุมากกวา 49 ปขึ้นไป

คิดเปนรอยละ 31.61 มีรายไดมากกวา 25,000 

บาท คิดเปนรอยละ 48.71 สังกัดสถานศึกษา

ขนาดกลางคิดเปนรอยละ 43.87

 2. การปฏบิตัติามมาตรฐานคณุธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู บริหารและครู ในภาพรวม

อยูในระดับมาก ( =4.47,S.D.=0.42) โดยเรียง

ลาํดบัคาเฉล่ียมากไปนอย ดงัน้ี ดานความเท่ียงตรง 

( =4.53,  S .D.=0.45)  ด านความซื่ อสัตย  

( =4.48, S.D.=0.49) ดานความสําเร็จของงาน 

( =4.47, S.D.=0.46) ดานความโปรงใส ( =4.43, 

S.D.=0.46) และดานความยึดมั่น ( =4.41, 

S.D.=0.49) 

 3. ผลการเปรียบเทียบเมื่อจําแนกตาม

อายุ  และรายได  เฉล่ียต อเดือน  ในภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 จําแนกตามเพศ ในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนก

ตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนก

ตามตําแหนง และวุฒิการศึกษา ในภาพรวม 

ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม

และจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู

 1.1 ดานความยึดมั่น ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

ตางใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนในดานความ

ยึดม่ัน โดยการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความ

ถูกตอง ดีงาม ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

เชื่อม่ันในความสามารถและมีความต้ังใจปฏิบัติ

หนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จโดยไมเกรงกลัวตออิทธิพล 

ซึง่สอดคลองกบัฟากร ีทองดบีตุร (2551, บทคดัยอ) 

ไดศึกษาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรใน

สถานศึกษามีระดับความคิดเห็น ในการปฏิบัติตอ

คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ในระดับมาก 

 1.2 ดานความซื่อสัตย ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

มคีวามคดิเหน็วาการประพฤตติรงไปตรงมาในทาง

ที่ชอบไมคดโกงไมหลอกลวงมีจิตสํานึกตอหนาที่

มีความมุงมั่นและต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเต็มความสามารถโดยคํานึงถึง

ประโยชนสงูสดุของประชาชนและประเทศชาตเิปน

สําคัญรวมทั้งยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

จะเปนทางที่นําไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน 

ซึ่งสอดคลองกับแนงนอย ไทยเจริญ (2550, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบลในเขต

พื้นที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ

วิจัยพบวา มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของพนักงานเทศบาลตําบลตอการปฏิบัติหนาที่

ของเทศบาลตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

 1.3 ดานความโปรงใส ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

มีความเห็นวาการปรับปรุงกลไกการทํางานของ

องคกรใหมีความโปรงใสใหประชาชนตรวจสอบ

ความถูกตองไดและเปดเผยขอมูลขาวสารภายใต

กรอบของกฎหมาย  จะเป นการเสริมสร  าง

ความมั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่ ง

สอดคลองกับทองยอม สาครสูงเนิน (2548, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรม

การบริหารดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ครูผู สอนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีความเห็นวาพฤติกรรมการบริหารดานคุณธรรม

จริยธรรมของผู บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 โดยรวมทุกดานมรีะดบัพฤติกรรมการบริหาร

ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก

 1.4 ด านความเที่ ยงตรง  ในภาพรวม

อยูในระดับมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบรหิารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีมีความคิดเห็นวาความสามารถปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ และไดผลลัพธ

ตามเปาหมาย ดูแล รักษา และใชทรัพยากรของ

ทางราชการอยางประหยัด คุ มคาประสานงาน

กับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
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เป าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน

ปฏิบัติ งานด วยความรอบคอบไม ประมาท 

รั กษาผลประโยชน  ให แก หน  วยงานอย  าง

เต็มความสามารถปฏิบัติ งานโดยไม ยึดติด

อยู กับกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 

แตมุ งเปาหมายขององคการ การปฏิบัติเชนนี้

จะเปนการพาตนเองและองคกรไปสูความสาํเรจ็ไป

พรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับวิภาพร วัฒนะกูล 

(2547, บทคัดยอ) ศึกษาระดับพฤติกรรมจริยธรรม

ของพยาบาลตามการรับรู ของผูรับบริการแผนก

ผู ป  วยนอกโรงพยาบาลบางกระทุ มจั งหวัด

พิษณุโลกผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมจริยธรรม

ทางพยาบาลอยูในระดับมากทุกดาน

 1.5 ดานความสําเร็จของงาน ในภาพรวม

อยู ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีเห็นวา การทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลักเกิดผลดีแก

หนวยงานและสวนรวมโดยใชทรัพยากรของทาง

ราชการใหคุ มคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับสุภาวดีพร ประสิทธิ์กุล (2547, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

พนักงานธนาคารกรุ ง ไทยจํากัด  (มหาชน ) 

สํานักงานใหญผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม

ทางจริยธรรมของพนักงานธนาคารกรุงไทย

ทั้ง 7 ดาน คือ ความรับผิดชอบความซื่อสัตย

ความมีเหตุผลความเมตตากรุณาความยุติธรรม

การรักษาระเบียบวินัยและความสามัคคีอยูใน

ระดับสูง

 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของผู บริหารและครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี

 2.1 จําแนกตามตําแหนง  ในภาพรวม 

ไมแตกตางกันทั้งนี้ เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีตางเห็นวาจริยธรรมเปนรากฐานสําคัญ

ที่ นํ า ค ว าม เ จ ริญรุ  ง เ รื อ งความ ม่ันคงและ

ความสงบสุขของปจเจกชนสังคมและประเทศชาติ

ซึ่งการพัฒนาบานเมืองตองพัฒนาจิตใจกอนหรือ

อย  างน อยต องพัฒนาไปพร อมๆ  กันก อน

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาวิชาการอื่นๆ 

เพราะการพัฒนาท่ีไมมีจริยธรรมเปนแกนนํา

จะสูญเปลาและเกิดผลเสียทําใหบุคคลลุมหลง

ในวัตถุอบายมุขมากข้ึนจริยธรรมจึงเป นการ

ประพฤติการกระทําและความคิดที่ถูกต อง

เหมาะสม จึงทําใหมีทัศนะไมตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับวาสนา เช้ือหมอดู (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา

การปฏิบัติตนด านคุณธรรมจริยธรรมของครู

ในโรงเรียนที่ เป ดสอนช วงชั้นที่  3 -4  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัย พบวา ครูในโรงเรียนที่เปดสอนชวง

ชั้นท่ี 3-4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม ที่จําแนกตาม ตําแหนงและหนาที่ 

มีการปฏิบัติตนดานคุณธรรมจริยธรรมไมแตกตาง

กันทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2.2  จําแนกตามเพศ ในภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ี

เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ที่มีเปนชาย

มคีวามเห็นวา ธรรมะทีเ่ปนขอปฏบิตั ิความประพฤติ 

ศีลธรรม การดําเนินชีวิตความเปนอยู การใชชีวิต 

การเคล่ือนไหวของชีวิต ทั้งทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ คุณความดีที่ควรประพฤติปฏิบัติใหกํากับ

อยูในจิตใจของคน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และสังคมจึงทําให มีทัศนะสูงกว าเพศหญิง 
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ซึ่งสอดคลองกับสงกรานต เนินหาด  (2547, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม

ของผู บริหารโรงเรียนในทัศนะของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม

ดานคุณธรรมของผู บริหารโรงเรียนตามทัศนะ

ของครูชายและครูหญิงทั้ งโดยภาพรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทุกดาน

 2.3  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม 

ไมแตกตางกันทั้งนี้ เนื่องจากผู บริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความเห็น

วาหากบุคคลในสังคมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม

แลวจะทําใหสังคมเกิดความสงบสุขรู จักหนาที่

ค ว ามรั บผิ ดชอบของตน เอ งละ เ ว  นความ

ประพฤติชั่ วมี เหตุผลถูกต องตามกาลเทศะ

ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมน้ันเปนส่ิงท่ีจําเปนและมี

คณุคาสําหรบับคุคลในสงัคมทกุเพศทกุวยัทกุอาชพี 

จึงทําใหมีทัศนะไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับมนูพันธ   ชลายนเดช  (2550, บทคัดย อ) 

ไดศกึษาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการมีคุณลักษณะทาง

ประชากรดาน ระดับการศึกษา มีระดับคุณธรรม

จริยธรรมในภาพรวมและคุณธรรมจริยธรรม

ดานประสิทธิภาพการทํางาน  การปฏิบัติตน

ดานคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบการ

ทํางานไมแตกตางกัน

 2.4 จําแนกตามอายุ ในภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้

เนื่องจากผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีที่มีอายุนอย

กวา 30 ป มีความเห็นวาการปฏิบัติตามมาตรฐาน

คณุธรรมและจรยิธรรมของบคุลากรในสถานศกึษา

นอยกวาชวงอายุอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอย มีประสบการณ

ในการดํารงชีวิตที่นอยกวาชวงอายุอื่นๆ ทําให

ไมเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตนัก ซึ่งสอดคลองกับลัดดา ครสวรรค 

(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ลพบุรีผลการวิจัยพบว ากาปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ลพบุรี ในภาพรวมไมแตกตางกันเม่ือจําแนก

ตามอายุ  มีหน าที่ รับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย  

และความสุภาพของผูบริหารสถานศึกษากับครู 

ความสามัคคีของผูบรหิารสถานศึกษากับผูปกครอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2.5  จําแนกตามรายได  เฉลี่ยต อเดือน 

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรีที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีทัศนะ

ตอการปฏิบตัติามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในสถานศึกษา นอยกวากลุ มอื่นๆ 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวากลุมท่ีมีรายได 15,000-

25,000 บาท และมากกวา 25,000 บาท เปนกลุม

ที่มีรายไดที่มั่นคงแลว จึงทําใหมีระดับทัศนะ

ทีแ่ตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับพฒันะ จางประเสริฐ 

(2547,  บทคัดย อ )  ได ศึกษาจริยธรรมของ

ขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
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และความคิดเห็นของประชาชนตอจริยธรรม

ของขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

จันทบุรีพบว า  ประชาชนชายกับหญิงรายได 

ตอเดือนระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกัน

และกา ร เคยกั บ ไม  เ คยถู กตํ า ร วจจั บจะมี

ความคิดเห็นตอจริยธรรมตอตนเองตอหนวยงาน

และตอประชาชน/สังคมของตํารวจในภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ p<0.05

 2.6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสงิหบรุจีาํแนกตามขนาดสถานศกึษา 

ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ ง ห  บุ รี ที่ ปฏิ บั ติ หน  าที่ ใ นสถานศึ กษาที่ มี

ขนาดใหญมีความเห็นวา การบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยู กับองคประกอบหลาย

ประการทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ดังนั้น

ผู บริหารโรงเรียนเป นบุคคลท่ีมีความสําคัญ

อยางย่ิงของโรงเรียนในการเปนแบบอยางท่ีดี

ที่จะนําโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูความสําเร็จ 

ตองมีคุณลักษณะของผู นํา ท่ีสําคัญได แก   มี

คุณธรรมจริยธรรมมีทัศนะสูงกวาผู ปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาขนาดกลาง  ซึ่งสอดคลองกับ

อนุกูล ถูระวรณ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของครูผู สอน

ในโรงเรียนที่ เป ดสอนช วงชั้นที่  1 -2  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 

ผลการวิจัย  พบว า  พฤติกรรมด านคุณธรรม

จริยธรรมของครูผู สอนในโรงเรียนที่ เป ดสอน

ชวงชั้นท่ี 1-2 ที่มีขนาดตางกัน โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

 1.1 ดานความยึดมั่นนั้นในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรควร มีการป ฏิบั ติ ง าน โดย มีความ

ประนีประนอมและโอนออนผอนตามผูรวมงาน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความราบรื่นและบรรลุ

วัตถุประสงคไดเร็วขึ้น

 1.2 ดานความซื่อสัตยนั้นบุคลากรไมควร

ใชความสนิทสนมกันเปนการสวนตัวใหความชอบ

พิเศษแกผูใตบังคับบัญชา

 1.3 ดานความโปรงใสน้ันบุคลากรควร

ยอมรับฟงความคิดเห็นและคําวิพากษวิจารณ

ดวยความเต็มใจและนํามาปรับปรุงการปฏิบตังิาน

ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.4 ดานความเที่ยงตรงนั้นบุคลากรใน

สถานศึกษาควรปฏิบัติงานด วยจิตสํานึกที่ดี

ในการใหบริการไมมีอคติไมเลือกปฏิบัติ

 1.5 ดานความสําเร็จของงานน้ันบุคลากร

ในสถานศึกษาควรปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 2.1 ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย

เพื่อการพัฒนาและยกระดับพฤติกรรมคุณธรรม

และจ ริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา

ในรูปแบบตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือคนหาแนวทาง

ทีห่ลากหลายในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง

 2.2 ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ

ส ง เสริมให บุคลากรในสถานศึกษาเป นผู มี

คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคของสังคม
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