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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวยครูสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

26 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1,824 คน กลุมตัวอยางการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี ่ยวกับพฤติกรรม 

จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ

ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: พฤติกรรมคุณธรรม, จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  

 

Abstract 

The objectives of this research were:  ( 1 )  To study the moral and ethical behaviors of school 

administrators from surveying opinions of teachers under Secondary Educational Service Area Office 26, 

and ( 2 )  To compare the teachers’  opinions about moral and ethical behaviors of school directors 

categorized by working experience and the sizes of the schools. 

 Research methodology was the descriptive research which 1,824 teachers of Secondary 

Educational Service Area Office 26, the academic year, 2020, were the population.  Accordingly, 320 

representative samples were randomly chosen via the Stratified Random Sampling.The instrument used 

for data collection was the rating- scale survey, 5 levels.  The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

Major Findings:  ( 1 )  The opinions about moral and ethical behaviors of school administrators 

from the teachers under Secondary Educational Service Area Office 26 were at the high levels in all 

aspects.  ( 2)  Comparing the moral and ethical behaviors of school administrators categorized by the 
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teacher’ s working experience and the sizes of the schools indicated that there was no difference in 

overall results. 

Keyword: the moral and ethical behaviors 

 

บทนำ 

 คุณธรรม จริยธรรม เปนบทบัญญัติของความดีงามของบุคคลที่สงผลตอการประพฤติดีประพฤติชอบ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาที่ตองมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งไมใชมีพฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมายอยางเดียวเทานั้น แตตอง

ประพฤติปฏิบัติใหอยูในกรอบคุณธรรมที่ดีงามตามพฤติกรรมจริยธรรมของสังคมที่ไดรับการยอมรับและเปนองคประกอบ

สำคัญท่ีจะชวยสรางศรัทธา สรางแรงจูงใจใหเกิดความสามัคคี รวมมือปฏิบัติงานเพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งจะสงผลให

ผูรวมงานในองคการและบุคคลทั่วไปเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาในตัวผูนำและองคการจนไดรับความไววางใจใน

ท่ีสุด (ประทวน บุญรักษา, 2551: 3) คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา เปนสิ่งจำเปนท่ีผูบริหารทุกคนตองมี เพราะจะชวย

ใหทุกสวนขององคการดำเนินกิจกรรมไปตามท่ีมุงหวังไว น่ันคือ เปาหมายความสำเร็จของงานและการบริหารงานผูบริหาร

หารจะตองมีคุณธรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน หากผูบริหารมีความรูแตขาดคุณธรรม ยอมจะไมเปนท่ี

ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีหลักคุณธรรม 3 ดาน คือ 1) คุณธรรมใน

การครองตน ไดแก สัปปุริสธรรม 4 ไตรสิกขา หิริโอตตัปปะ และสติสัมปชัญญะ 2) คุณธรรมการคน ไดแก พรหมวิหาร

ธรรม สังคหวัตถุธรรม และทศพิธราชธรรม และ 3) คุณธรรมในการครองงาน ไดแก อิทธิบาทธรรม และฆราวาสธรรม 

พฤติกรรมคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาเปนอยางมาก (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2545: 28-43)  

ดังน้ัน การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารงานไดอยางราบรื่นและมีประสทิธิภาพน้ัน จะตองเปนบุคคลท่ี

ไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหารที่ดีจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงานรวมถึง

ผูใตบังคับบัญชา ท้ังในดานการทำงาน การปกครอง บังคับบัญชา และการดำรงตนใหอยูในฐานะท่ีนาเลื่อมใส เคารพนับถือ 

นาเลื่อมใส กลาวคือ มีคุณธรรมในดานการครองตน ครองคน และครองงาน นั่นเอง จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 ดาน คือ คุณธรรมในการครองตน 

คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรมในการครองงาน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26 ซึ่งเปนกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงในฐานะผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกผูบริหาร

สถานศึกษา และเปนขอสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

ตอไป 

 จากความความสำคัญขางตนและความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนนักศึกษาการบริหารการศึกษาและมี

ความตั้งใจที่จะเปนผู บริหารในภายภาคหนาจึงมีความสนในที่จะศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใน 3 ดาน ดังน้ี (มาลิณี จุโฑปะมา, 2543: 382-402)  

1.1 ดานการครองตน 

1.2 ดานการครองคน 

1.3 ดานการครองงาน  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1,824 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง ซึ่งไดมาจากการสุมจากประชากรโดยกำหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &Morgan) (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษณ, 2555: 149) ได

กลุมตัวอยางจำนวน 320 คน แลวทำการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน  

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน 

ดังน้ี (มาลิณี จุโฑปะมา, 2543: 382-402) ดานการครองตน ดานการครองคน และดานการครองงาน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานการครองตน 2) ดานการครองคน 3) ดานการครองงาน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: มาลณิี จุโฑปะมา, 2543: 382-402 

 

การดำเนินการวิจัย  

 1. การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 1,824 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 320 คน ไดมาจากการเปดตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และดำเนินการ

สุมอยางงาย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะห

ตัวแปรอิสระ 

1. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมคุณธรรม จรยิธรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 ดาน 

1. ดานการครองตน 

2. ดานการครองคน 

3. ดานการครองงาน 
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ขอมูล คารอยละ หาคาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที (t-test) ผูวิจัยไดศึกษา

หลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารโรงเรียน แบงเปน 3 ดาน คือ การครองตน การครองคน และการครองงานนำขอมูลท้ังหมดมาสรางแบบสอบถาม

ใหครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผลการวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ได

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผู อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื ่อขออนุญาตสง

แบบสอบถามไปยังครูที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวน

แบบสอบถามที่สงไปจำนวน 320 ฉบับ เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัสและทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรปู โดย

การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) 

และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการ

ทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-test (independent) 

 

ผลการวิจยั  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 

(n=320) 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน   

ประสบการณตั้งแต 1 - 20 ป 68 70.10 

ประสบการณมากกวา 20 ป 29 29.90 

รวม 320 100.00 

ขนาดของโรงเรียน   

โรงเรียนขนาดเล็ก 70 72.16 

โรงเรียนขนาดใหญ 27 27.84 

รวม 320 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  

มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 - 20 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 70.10 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

มากกวา 20 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.90 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 72.16 และ

โรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.84  
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมและรายดาน 

(n=320) 

เจตคติของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน x� S.D. ระดับ 

1. ดานการครองตน 3.83 0.48 มาก 

2. ดานการครองคน 3.99 0.45 มาก 

3. ดานการครองงาน 4.14 0.33 มาก 

รวม 4.07 0.31 มาก 

  

จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.07, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาเจตคติของ

ครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอย ได

ดังนี้ ดานการครองมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.25) รองลงมา คือ ดานการครองคน (คาเฉลี่ย = 3.99, 

S.D. = 0.33) และดานการครองตนนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.83, S.D. = 0.45)  

 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองตน 

(n=320) 

ดานการครองตน x� S.D. แปลผล 

1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผดิชอบ 3.79 0.45 มาก 

2. การประหยดัและเก็บออม 3.69 0.44 มาก 

3. มีแหลงสำหรับใหครูคนควาเพ่ิมพูนความรูในเน้ือหาท่ีสอน 3.71 0.54 มาก 

4. การปฏิบัติตามคณุธรรมของศาสนา 3.75 0.50 มาก 

5. มีความจงรัก ภักดตีอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 3.81 0.49 มาก 

รวม 3.83 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองตน โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.83, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากที่สุด คือ มีความจงรัก ภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (คาเฉลี่ย=3.81, S.D.=0.49) 

รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย=3.79, S.D.=0.45) และนอยที่สุดคือ มีแหลง

สำหรับใหครูคนควาเพ่ิมพูนความรูในเน้ือหาท่ีสอน (คาเฉลี่ย=3.71, S.D.=0.54) 
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองคน 

(n=320) 

ดานการครองคน x� S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการประสานสมัพันธ และสรางความเขาใจอันดกัีบ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาตดิตองาน 

3.92 0.28 มาก 

2. ความสามารถในการรวมงานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ

และใหความรวมมือ 

3.79 0.61 มาก 

3. ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยคามเสมอภาค แนะนำสิ่งท่ีเปนประโยชน 3.72 0.79 มาก 

4. การเปนผูมคีวามเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน 3.94 0.66 มาก 

5. การเสรมิสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมท้ังหมูคณะท้ังในและนอก

หนวยงาน 

4.04 0.73 มาก 

รวม 3.99 0.45 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองคน โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.99, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยู ในระดับมากที่สุด คือ การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมทั้งหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน 

(คาเฉลี่ย=4.04, S.D.=0.73) รองลงมาคือ การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตนเองและผูอ่ืน (คาเฉลี่ย=3.94, S.D.=0.66) และ

นอยท่ีสุดคือ . ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนำสิ่งท่ีเปนประโยชน (คาเฉลี่ย=3.72, S.D.=0.79) 

 

ตารางท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองงาน 

(n=320) 

ดานการครองงาน x� S.D. แปลผล 

1. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.87 0.48 มาก 

2. ความรูความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.98 0.56 มาก 

3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน 4.52 0.50 มากท่ีสุด 

4. ความพากเพียรในการทำงานและผลงานเปนท่ีนาพอใจ 4.38 0.54 มาก 

5. การคำนึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชน 3.64 0.59 มาก 

6. ผลงานท่ีปฏิบัตเิก่ียวกับหนาท่ีความรับผดิชอบ 4.35 0.63 มาก 

7. ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 4.30 0.62 มาก 

8. เปนผลงานการบริการประชาชนท่ีสามารถใชเปนตัวอยางแกผูอ่ืนได 3.96 0.58 มาก 

9. เปนผลงานท่ีเกิดจากความริเริม่สรางสรรค 4.30 0.52 มาก 

10. เปนผลงานท่ีตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะอุตสาหะ 3.67 0.66 มาก 

รวม 4.24 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบวา พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ดานการครองงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.24, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงงาน (คาเฉลี่ย=4.52, S.D.=0.50) รองลงมาคือ ความ

พากเพียรในการทำงานและผลงานเปนที่นาพอใจ(คาเฉลี่ย=4.38, S.D.=0.64) และนอยที่สุดคือ การคำนึงถึงประโยชน

สวนรวมของประชาชน (คาเฉลี่ย=3.64, S.D.=0.48) 

 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตาม ประสบการณ และขนาดของโรงเรยีน 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน  

(n=320)  

พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

t ต้ังแต 1-20 ป (n=68) มากกวา 20 ปขึ้นไป (n=29) 

x� S.D. x� S.D. 

1. ดานการครองตน 3.91 0.54 3.64 0.19 1.19* 

2. ดานการครองคน 3.99 0.54 3.320 0.06 3.69 

3. ดานการครองงาน 4.16 0.39 4.10 0.12 0.37 

รวม 4.07 0.37 4.07 0.03 0.12 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

มากกวา 20 ป ข้ึนไป มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันท้ังสองกลุม 

มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไมแตกตาง

กัน  

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

(n=320)  

พฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน 

ขนาดของโรงเรียน 

t โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ 

x� S.D. x� S.D. 

1. ดานการครองตน 3.90 0.53 3.64 0.20 3.44* 

2. ดานการครองคน 3.99 0.53 3.320 0.06 0.52 

3. ดานการครองงาน 4.16 0.38 4.10 0.12 1.20 

รวม 4.07 0.37 4.07 0.03 0.14 

 



116 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

จากตารางที่ 7 พบวา ครูที่อยูโรงเรียนขนาดเล็ก กับครูที่อยูโรงเรียนขนาดใหญ มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณา

รายดาน ขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ังสองกลุม  

 

อภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มุงศึกษาพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยซึ่งผลการวิจัยสามารถนำมาแปลผลไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาเจตคติของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการครองงานคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดานการครองคน และดานการครองตนนอยท่ีสุด 

1.1. ครองตน ทานใหปฏิบัติตามฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเปนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ ใชสำหรับเรา ๆ ทาน 

ๆ ผูมิใชนักบวช สัจจะ มีสองความหมาย ความหมายแรก คือ ความจริง สวนอีกความหมาย พูดถึงการใชชีวิตโดยยึดความ

จริงเปนท่ีตั้ง ไดแก การเปนคนถือความจริง เปนหลักธรรม สำหรับคิด-พูด และกระทำ เรียกวา เปนคน จริง คนซื่อสัตย คน

ซื่อตรง รวมทั้งการใชความจริงเปนหลักในการกำหนดความสัมพันธกับผูอื่น เรียกวา เปนจริงใจ พูดจริง และทำจริง ทมะ: 

มีสองความหมายเชนกัน ความหมายแรก หมายถึง การฝกใจตนเอง หรือขมใจตนเองไมใหเปน ทาสของกิเลศ ไดแก โลภ 

โกรธ หลง เรียกวา เรียนรูดวยตนเอง ฝกใจตนเอง ฝกนิสัยตนเอง จนสามารถควบคุมใจ ควบคุมวาจา และควบคุมการ

กระทำ ใหเปนไปในสิ่งที ่ดีที่ควรได อีกความมายหนึ่ง หมายถึง การแกไขขอบกพรองของตน และการปรับปรุงตนให

เจริญกาวหนาดวยสติปญญา ทมะมีจุดหมายที่ทำใหเกิดปญญา ขันติ : เปนความอดทนที่ตั้งหนาตั้งตาทำงานดวยความ

ขยันหมั่นเพียร โดยมุงมั่นอยูที่จุดหมายของงาน ไมทอถอย หนักเอาเบาสู ไมหวั่นไหว แตเปนคนแข็งแกรง ทนทานตอ

อุปสรรค จนสุดทายไปถึงซึ่งความสำเร็จของงาน หรือความสำเร็จในแตละชวงชีวิต จาคะ :เปนคนใจกวางพรอมรับฟงความ

ทุกข ความคิดเห็น และความตองการของคนอื่น เปนคนใจไมคับแคบ เห็นแกตนหรือเอาแตใจตน แตพรอมที่จะรวมมือ

ชวยเหลือเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละแมความสุขสบายสวนตนหรือผลประโยชนสวนตนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระรา

ชวรมุนี (ประยุตธ ปยุตโต 2528) 

1.2 การครองคน คือ การรูจักคนอ่ืน มองคนอ่ืนในแงดี ในการทำงานรวมกับคนอ่ืน การการครองคนเปนเรื่อง

ที่ยากที่สุด จึงควรทราบหลักการครองใจคน ซึ่งหลักทางพุทธศาสนาไดกำหนดไวอยางชัดเจนในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะใน

สวนที่สำคัญ ดังนี้ การรูจักเสียสละแบงปนดวยจิตใจที่โอบออมอารี เปนการครองใจคนที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะการเปนผูใหทุก

อยางแกบุคคลอื่น ยอมจะไดรับผลตอบแทนที่มีคามากกวาสิ่งของที่ใหไป นั่นคือ ทำใหเกิดความรัก ความศรัทธา การรูจัก

เลือกใชวาจาท่ีออนหวาน คนอ่ืนฟงแลวสบายใจ อยากอยูใกล อยากคบคาสมาคมดวย ตองมีความรับผิดชอบตอคำพูดของ

ตนเอง ตามภาษิตท่ีวา “พูดเปนนายใจเปนบาว” หมายความวา ใหคิดกอนพูด พูดแลวตองทำ ปฏิบัติตามอยางท่ีพูด พลอย

ยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี ยกยองชมเชยเมื่อผูอ่ืนทำงานประสบความสำเร็จ ใหความจริงใจ ใหความชวยเหลือในโอกาสอันควร การ

ทำตนใหเปนคนเสมอตนเสมอปลาย คือ การติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางสม่ำเสมอ ไมใหขาดชวงตอน ก็จะทำใหการ

ทำงานรวมกันอยางตอเน่ือง มีน้ำใจตอกัน ซึ่งสอดคลองกับ กุสุมา ยี่ภู (2553) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพท่ี

พึงประสงคในทรรศนะของครูโรงเรียนวัดบางไผสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 การครองงาน คือ การรูจักงานที่ตนเองกำลังทำ และทำงานอยางมีความสุข รักและชอบในงานที่ตนเอง

กำลังทำอยู มีวิธีการครองงาน ดังน้ีคือ การครองงานโดยใชความรูและปญญา กลาวคือ ปญญากับความรูตางก็เก้ือกูลตอกัน
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รู จักการคนหาความรู ใหมมาชวยพัฒนางานที่ตนเองทำอยูใหดีขึ ้นอยู เสมอการครองงานโดยใชหลักธรรมมุงมั ่นสูง

ความสำเร็จ คือ การมีใจรัก มีความพากเพียรทำ ตั้งใจฝกใฝ และใชปญญาไตรตรอง งานน้ันก็จะสำเร็จ เมื่องานสำเร็จ การ

ทำงานก็จะมีความสุข มีความรักในงานการใหความรักและความเคารพในงานอาชีพของตน ไมดูถูกหรือใหใครดูหมิ่นในงาน

ของตน มีจริยธรรมในอาชีพ คือการซื่อสัตยตองานในหนาที่ของตน การการครองตน การครอง คนครองงาน จะเห็นไดวา

เปนศิลปะการทำงานใหมีความสุข บุคคลใดใชหลักการตามท่ีกลาวมาก็จะมีความสำเร็จในการทำงาน ฉะน้ัน การการครอง

ตนก็คือการรูจักตนเอง การการครองคนคือการรูจักผูอ่ืน สวนการครองงานคือการมีสมาธิ สุรัตน ดวงชาทม (2563) ให

ความเห็นวา “ความสำเร็จหรือความลมเหลวขององคการข้ึนอยูกับศักยภาพของผูบริหาร องคการทุกองคการ ไมวาจะเปน

องคการภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาท่ีจะใหมี หรือไดมาซึ่งนักบริหารมืออาชีพมาบริหารองคการ ซึ่งนักบริหารมืออาชีพ

คือ ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานท่ีประสบความสำเร็จจนเปนหลักประกันถึง

ความเปนผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเปนท่ียอมรับ" ผูบริหารท่ีประสบความสำเร็จในการบริหาร

อยางมืออาชีพจำนวนมากพบวาผูบริหารเหลาน้ันจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีโดดเดนในเรื่องตอไปน้ี 1. มีบุคลิกภาพท่ี

ดี (Personality)ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี คนที่มีบุคลิกภาพดีคือ “คนที่มีจิตแจมใส กายสงา วาจาดี 

หรือคนท่ีมีมาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง” 2. มีความรูดี (Knowledge) นักบริหารมือ

อาชีพจะตองเปนผูมีความรูดี ผูมีความรูดีจะเปนผูมีบารมีเปนที่ยอมรับ มีคำกลาววา “Knowledge is Power ความรูคือ

อำนาจ” ผูที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเปนผูที่รูกวาง และรูลึก คือ know something in everything รูบางสิ่งใน

ทุกสิ่ง (ความรูทั่วไป ตองรูกวางและรูไกล) know everything in something รูทุกสิ่งในบางสิ่ง (รูงานในหนาที่ตองรูลึก) 

รวมท้ังรูอยางถูกหลักวิชา 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏบัิติงาน ครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต 1-20 ป กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ขึ้นไป มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูท่ีมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันทั้งสองกลุม มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจจะเปน

เพราะวาครูมองผูบริหารสถานศึกษาวา การครองตนยึดหลักศีลหา การครองคนยึดหลักสังคหวัตถุ 4 และการครองงานยึด

หลักอิทธิบาท 4 

2.1 เปรียบเทียบพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ครูที่อยูโรงเรียนขนาดเล็ก กับครูที่อยูโรงเรียน

ขนาดใหญ มีพฤติกรรม จริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ังสองกลุม ซึ่งครูท่ีอยูโรงเรียนขนาด

เล็กหรือครูที่อยูโรงเรียนขนาดใหญ จะมองคุณธรรม จริยธรรมผูบริหารไมแตกตางกันอาจจะเพราะผูบริหารมีหลักในการ

ครองคน ครองตน และครองงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนหลักธรรมประจำใจพรอมท่ีจะนำพาผูใตบังคับบัญชา

ไปในทางท่ีดี 

  

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการครองตนมีบุคลิกภาพท่ีดี (Personality) ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี คนท่ีมีบุคลิกภาพ

ดีคือ “คนท่ีมีจิตแจมใส กายสงา วาจาดี หรือคนท่ีมีมาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง” มี
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ความรูดี (Knowledge) นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีความรูดี ผูมีความรูดีจะเปนผูมีบารมีเปนท่ียอมรับ มีคำกลาววา 

“Knowledge is Power ความรูคืออำนาจ” ผูที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจะเปนผูที ่รู กวาง และรูลึก คือ know 

something in everything รูบางสิ่งในทุกสิ่ง (ความรูท่ัวไป ตองรูกวางและรูไกล) know everything in something รูทุก

สิ่งในบางสิ่ง (รูงานในหนาท่ีตองรูลึก) รวมท้ังรูอยางถูกหลักวิชาสามารถนำมาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

2. ดานการครองคน ควรเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ที่ใดไมมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไมมี

การพัฒนาการเปลี ่ยน แปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผู บริหารมืออาชีพจะตองเปนผู นำการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขององคการโดยเฉพาะในยุคปฏริูปยิ่งมีความตองการผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงจะทำใหงานบรรลุผลสำเร็จ 

ผูบริหารท่ีเปนผูนำ 

3. ดานการครองงานตองเปนผูนำวิชาชีพ (Professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความรูความเขาใจ

ในศาสตรของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอยางดีมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพจนมีความชำนาญการหรือ

เช่ียวชาญในวิชาชีพมีผลงานเปนท่ีประจักษเปนท่ียอมรับของผูท่ีประกอบวิชาชีพดวยกันและผูรับบริการนอกจากน้ีจะเปนผู

ท่ีประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัดเปนแบบอยางท่ีดีแกผูประกอบวิชาชีพดวยกันบัญญัติ 10 ประการ

ท่ีกลาวขางตนจะเปนเข็มทิศสำหรับผูบริหารท่ีจะพัฒนาตนเอง สูการเปนนักบริหารมืออาชีพ 
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